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КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (ХИЛ. ЛВ.)
Отчет

31.03.2022

Предварителен 
отчет

31.12.2021

Активи

Парични средства в каса и по разплащателна сметка в Централната банка 192,969 243,625 

Вземания от банки 427,215 385,821 

Предоставени кредити и аванси  на клиенти 1,834,697 1,856,624 

Дългови инструменти 666,791 670,254 

Капиталови инструменти 103,720 63,280 

Ценни книжа 11,794 12,013 

Материални и нематериални активи 118,656 120,713 

Други активи 4,651 5,738 

Общо активи 3,360,493 3,358,068 

Пасиви

Привлечени средства от международни институции 1,055,718 1,110,740 

Депозити от други клиенти 771,367 739,775 

Други привлечени средства 82,378 82,319 

Провизии 170,037 179,891 

Данъчни задължения 2,352 360 

Други пасиви 6,700 4,416 

Общо пасиви 2,088,552 2,117,501 

Собствен капитал 

Акционерен капитал 1,441,774 1,441,774 

Неразпределена печалба -301,037 -232,655 

Текуща печалба/загуба 19,450 -65,409 

Преоценъчен резерв по финансови активи оценявани по справедлива стойност през друг 

всеобхватен доход -59,399 -74,036 

Резерви 171,153 170,893 

Общо собствен капитал 1,271,941 1,240,567 

Общо пасиви и собствен капитал 3,360,493 3,358,068 

Баланс
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• През първото тримесечие няма съществени
движения в обемите на дейността на ББР.
Сумата на активите нарасва минимално, от
3,358 млн. лв. на 3,360 млн. лв.

• ББР продължава да поддържа високо ниво
на ликвидност. Към 31.03.2022 г.
отношението на ликвидно покритие (LCR
дефиниция съгласно Регламент
575/2013/EC) е 442.9%, което е
значително над регулаторно изискуемата
норма от 100% ликвидно покритие.

• Поддържаната от Банката капиталова
адекватност надхвърля значително
регулаторните изисквания, като Банката
отчита размер на базовия собствен капитал
от първи ред от 1,155 млн. лв., а общата
капиталова адекватност на Банката
възлиза на 36.82% по последни отчетни
данни към регулатора БНБ (31.12.21г.).



Отчет за всеобхватния доход
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КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД (ХИЛ. ЛВ.)
Отчет

31 март 2022
Отчет

31 март 2021
Годишно 

изменение, %

Приходи от лихви 19,359 20,443 -5%

Приходи от просрочени лихви от голям корпоративен клиент* 0 6,814 N/A

Разходи за лихви -4,134 -4,647 -11%

Нетен лихвен доход 15,225 22,610 -33%

Приходи от такси и комисионни 800 1,059 -24%

Разходи за такси и комисионни COVID-19 -1,025 -979 5%

Други разходи за такси и комисионни -4 -81 -95%

Нетен доход от такси и комисиони -229 -1 N/A

Друг нетен доход/разход 361 1,277 -72%

Приходи/(разходи) от/за реинтегрирани обезценки и провизии 12,494 -20,780 N/A

Оперативен доход 27,851 3,106 797%

Разходи за персонала -4,131 -6,796 -39%

Общи и административни разходи -1,258 -745 69%

Разходи за амортизации -826 -887 -7%

Печалба преди данъци 21,636 -5,322 N/A

Разход за данък върху печалбата -2,186 -19 N/A

Нетна печалба за годината 19,450 -5,341 N/A

Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи (капиталови) 
25,892 -2,070 N/A

Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи отчитани по 
справедлива стойност през друг всеобхватен доход (дългови)

-11,382 N/A

Общо всеобхватен доход за годината 33,960 -7,411 N/A

• Финансовият резултат на
„Българска банка за развитие” ЕАД
за първото тримесечие на 2022 г. е
нетна печалба в размер на 19,450
хил. лв. при отчетена загуба в
размер на 5,341 хил. лв. за първото
тримесечие на 2021 година.

• Лихвеният приход за първото
тримесечие на 2022 г. е в размер
19,359 хил. лв. (за същия период
от 2021 г: 27,257 хил. лв.).
Високият лихвен приход от през
първото тримесечие на 2021г. се
дължи на еднократна операция на
погасяване на просрочени лихви,
съчетано с увеличение в размера
на обезценките.

• Нетният резултат от такси и
комисиони за първите три месеца
на 2022 г. е отрицателен и възлиза
на 229 хил. лв. Резултатът е
повлиян от начислените през
отчетните периоди разходи за
агентски комисионни за
съуправление към търговските
банки във връзка с издадените
портфейлни гаранции по
безлихвени кредити за лишени от
възможността да полагат труд
поради пандемията от COVID-19.

*Еднократен ефект от погасяването на лихви през март 2021г.



Финансова подкрепа за пострадали от COVID-19

Програма за гарантиране на 
безлихвени кредити в защита на хора, 
лишени от възможността да полагат 
труд поради пандемията от COVID-19

o Размер – до 300 млн. лв.;

o Участващи банки - 12;

o Краен срок за участие – 31 август 2021 г.;

Към 31.03.2022 г.

Програма „Възстановяване“

Програма за портфейлни гаранции в 
подкрепа на ликвидността на микро-, 

малки и средни предприятия, 
пострадали от извънредната ситуация 

и епидемията от СOVID-19

o Размер – до 500 млн. лв.;

o Участващи банки - 8;

o Краен срок за участие – 22 юни 2022 г.;

Към 31.03.2022 г.
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През март 2021г. бюджетът на 
Програмата за физически лица 
беше увеличен от 200 млн. лв. 
на до 300 млн. лв., като общия 

размер на бюджета за двете 
гаранционни програми e 700 

млн. лв.
Издадени 

портфейлни 
гаранции
(хил. лв.)

Портвърдени 
кредити, сума

(хил. лв.)

Портвърдени 
кредити, брой

283,294 230,362 51,326

Издадени 
портфейлни 

гаранции
(хил. лв.)

Портвърдени 
кредити, сума

(хил. лв.)

Портвърдени 
кредити, брой

337,779 546,140 2,726



Нови кредити по отрасли
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Отрасъл
Брой 

кредити
Разрешен размер 

(хил. лв.)

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 14 5,255

Преработваща промишленост 12 4,206

Транспорт, складиране и пощи 19 3,315

Хотелиерство и ресторантьорство 10 1,115

Строителство 8 1,208

Други 18 2,464

Тотал 81 17,563

Търговия; ремонт на 
автомобили и 
мотоциклети

30%

Преработваща 
промишленост

24%

Транспорт, складиране 
и пощи

19%

Хотелиерство и 
ресторантьорство

6%

Строителство
7%

Други
14%

Новоотпуснати кредити по отрасли на Групата на ББР,
Q1 2022

Усвоен нов бизнес, Q1 2022

Дружество
Брой сделки с 

МСП
Усвоена сума

(хил. лв.)
Брой клиенти С 

МСП

ББР 22 2,558 19

ББР Лизинг 39 4,436 19

ББР Микрофинансиране 20 1,833 19

Общо 81 8,827 57



Он-лендинг програми и гаранционни програми
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Подкрепен бизнес по индиректно кредитиране

Програма Брой нови сделки

Брой подкрепени 
крайни 

кредитополучатели 
МСП

Обща сума на нови 
сделки с МСП  

кредитополучатели
(хил. лв.)

Програма за ЧЗС 38        38     1,003     

Косме+ 24     16     4,545

Лизинг лайн 227     119     15,061

Оперативен лизинг 63     26     2,212

Програма Напред 1     1     79     

БРОД 29     25     5,618

KFW директно - - -

Общо 382     225     28,517

Кредитната дейност на Групата на ББР се осъществява, чрез
директно предоставяне на заемни средства и чрез финансиране
посредством програми (продукти) за кредитиране на търговски
банки, които с получените средства предоставят кредити на МСП
(т.нар. он-лендинг).

След септември 2021 г. банката пренасочи фокуса си към
финансиането на МСП. Разработени и внедрени бяха няколко
продукта в подкрепа на МСП и за насърчаване на определени
сектори:

• Програма на ББР с  гаранция от Паневропейския
гаранционен фонд (PEGF);

• Програма „Финансиране за зелена енергия“;

• Програма „Подкрепа за туризма“- продукти „Ликвидна 
помощ за хотелиери“ и „Ликвидна помощ за ресторантьори“;

• Програма „Подкрепа за розопреработване“;

• Програма „Енергийна подкрепа“;

• Програма „Оборотен кредит за суровини и материали“

Програмите постепенно «набират обороти», като всеки месец
обемът и броя на предоставените нови кредити нарасва. В процес
на разработка са и допълнителни продукти, ориентирани към
специфичните нужди на МСП от други категории

Гаранционни програми, Национален гаранционен фонд (НГФ)

Брой програми
Гаранционен ангажимент 

(хил. лв.)
Размер на кредити

(хил. лв.)

7 258,800 640,300

През първото тримесечие на 2022 г. в гаранционния портфейл на НГФ са включени нови
553 кредита на обща стойност 141.2 млн. лв. Издадени за гаранции в размер на 63.6
млн. лв.

През първото тримесечие на 2022 г. по он-лендинг програмите са включени нови 68
сделки към 28 крайни кредитополучатели МСП на обща стойност 3.5 млн. лв.


