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1. ОТЧЕТНА ЕДИНИЦА  

Към края на 2021 г., Финансовата група на “Българска банка за развитие” 

ЕАД („Групата“, „Групата на ББР“ или „Финансовата група“) включва „Българска 

банка за развитие“ ЕАД („ББР“, „Банката“) и нейните дъщерни дружества – 

„Национален гаранционен фонд“ ЕАД („НГФ“), „ББР Микрофинансиране“ ЕАД - с 

предишно наименование Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД1 („ББР 

Микрофинансиране“), „Фонд за капиталови инвестиции“ АД („ФКИ“), „ББР Лизинг“ 

ЕАД („ББР Лизинг“) и „ББР Факторинг“ ЕАД2 („ББР Факторинг“).  

В допълнение, Българска банка за развитие консолидира следните 

дружества: 

„Търговски център Марица“ ЕООД, дружество, придобито през 2018 г. срещу 

частично погасяване на дълг, с опция за обратно изкупуване, изтичаща през 2023 

г.; 

- „Кохоферм“ ООД, върху което ББР притежава контрол, чрез назначаване 

на търговски управител през 2019 г. вследствие неизпълнение на 

договорни задължения към ББР от страна на „Кохоферм“ ООД. Стратегията 

спрямо дружеството предвижда продажба на активите, като в 

консолидираното ГФО 2021 те са представени по справедлива стойност 

като държани за продажба (Бележка 26, консолидирано ГФО 2021). 

Пасивите на дружеството са представени в рамките на Други пасиви – 

Пасиви, свързани с активи, държани за продажба (виж Бележка 34, 

консолидирано ГФО 2021). През 2021 г., ББР придоби основните 

производствени активи на „Кохоферм“ ООД. 

Тези две дружества не са част от стратегическата рамка за развитие на 

Групата на ББР, но биват консолидирани в изпълнение на МСФО 10, във връзка с 

МСФО 3. 

ББР притежава също така 18.35% от капитала на „Първа инвестиционна 

банка“ АД, ("ПИБ“) – кредитна институция, оперираща в България и някои 

европейски страни. Делът бе закупен чрез участие в публично предлагане на 

акции, осъществено през 2020 г. Този дял е отчетен като Финансови активи, 

отчитани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход – капиталови 

инструменти. ББР не упражнява контрол или значително влияние върху ПИБ. 

  

 

1 Наименованието на дружеството Микрофинансираща институция „Джобс“ ЕАД е променено на „ББР Микрофинансиране“ ЕАД 

считано от 12 април 2021 г. 
2 На 23.03.2021 г. УС на ББР взе решение за вливане на ББР Факторинг ЕАД в ББР, като ББР ще поеме изцяло дейността на ББР 

Факторинг, както и неговите активи и пасиви. Българска народна банка и Комисията за защита на конкуренцията предоставиха 

необходимите регулаторни одобрения за преобразуването. Вписването на вливането на „ББР Факторинг“ ЕАД в „Българска банка за 

развитие“ ЕАД в Търговския регистър е с дата 09.07.2022 г. 
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1.1 Дружество - майка 

„Българска банка за развитие“ EАД е създадена на 11.03.1999 г. като 

акционерно дружество под наименованието „Насърчителна банка” АД. 

На 23.04.2008 г. е приет Закон за Българската банка за развитие (ДВ бр. 

43/29.04.2008 г.). С него е уреден статутът и дейността на Банката, вкл. и на 

предвидените за учредяване нейни дъщерни дружества.  

Седалището и адресът на управление на банката са гр. София 1000, район 

„Средец“, ул. Дякон Игнатий № 1. 

На 13 май 2021 г. Министерският съвет прие Решение № 414 за увеличаване 

на акционерното участие на държавата в капитала на „Българска банка за 

развитие“ ЕАД. С това решение се дава съгласие държавата да увеличи 

акционерното си участие в капитала на „Българска банка за развитие“ ЕАД чрез 

придобиване чрез дарение на всички акции, притежавани от „Банка ДСК“ ЕАД в 

капитала на „Българска банка за развитие“ ЕАД, а именно 8 безналични акции, 

всяка с номинална стойност 100 лв., общо 800 лв., представляващи 0.000055 на 

сто от капитала на „Българска банка за развитие“ ЕАД.  

На 14.05.2021 г. е сключен договор за дарение на 8 безналични акции между 

Банка ДСК АД и Република България. Прехвърлянето на собствеността върху 

акциите е регистрирано в Централен депозитар на Република България. 

На 04.06.2021 г. Българска банка за развитие е вписана в Търговския 

регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел като еднолично 

търговско дружество. 

1.2 Дъщерни дружества от Финансовата група на ББР 

„Националният гаранционен фонд“ ЕАД е търговско дружество, финансова 

институция, учредено на 12.08.2008 г., като еднолично акционерно дружество със 

100% участие на ББР в капитала. 

„ББР Микрофинансиране“ ЕАД - с предишно наименование 

Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД е търговско дружество, финансова 

институция, регистрирано на 14.01.2011 г., като еднолично акционерно 

дружество със 100% участие на ББР в капитала. От 12.04.2021 г. е вписана промяна 

в наименованието на дружеството в Търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел, като новото наименование на дружеството е 

„ББР Микрофинансиране“ ЕАД.  

„Фондът за капиталови инвестиции“ АД (ФКИ) е учреден на 24.08.2018 г. и е 

регистриран в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел на 04.10.2018 г. като акционерно дружество . Акционери във ФКИ 

са Българска банка за развитие с 84.62% и Национален гаранционен фонд с 

15.38% участие. Дружеството е регистрирано като финансова институция. 

„ББР Лизинг“ ЕАД е търговско дружество, финансова институция, учредено 
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на 06.03.2019 г. и вписано в Търговския регистър на 12.03.2019 г., като еднолично 

акционерно дружество със 100 % участие на ББР. 

„ББР Факторинг“ ЕАД е търговско дружество, финансова институция, 

учредено на 06.03.2019 г. и вписано в Търговския регистър на 13.03.2019 г., като 

еднолично акционерно дружество със 100 % участие на ББР. Дружеството е 

прекратено с преобразуване чрез вливане. Вписването на вливането на „ББР 

Факторинг“ ЕАД в „Българска банка за развитие“ ЕАД в Търговския регистър е с 

дата 09.07.2022 г. 

Седалището и адресът на управление на гореизброените дъщерни дружества 

е гр. София 1000, район "Средец", ул. "Дякон Игнатий" № 1.  

 

1.3  Отчетна валута и референта дата на отчетната 

информация  

Функционалната валута и валутата на представяне на отчета на Банката е 

българският лев. Отчетите се представят в хиляди лева. Информацията, 

предоставена в табличен вид, се отнася за отчетния период, завършващ на 

30.06.2022 г. или към тази дата, освен ако не е посочено друго.  

1.4  Обхват и методи на консолидация  

Настоящото оповестяване е изготвено на консолидирана основа за всички 

участия на Банката в контролираните от нея търговски дружества. 

В консолидирания финансов отчет към 30.06.2022 година, съставен според 

действащите счетоводни стандарти, както и за целите на настоящото 

оповестяване, са включени отчетите на включените дъщерни дружества от 

Групата на ББР („Национален гаранционен фонд“ ЕАД, „ББР Микрофинансиране“ 

ЕАД - с предишно наименование Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД, 

„Фонд за капиталови инвестиции“ АД, „ББР Лизинг“ ЕАД и „ББР Факторинг“ ЕАД), 

както и еднолично притежаваното от Банката дружество „Търговски Център 

МАРИЦА“ ЕООД, и контролираното Кохоферм ООД. Тези дружества са 

консолидирани на база на метода “пълна консолидация”, ред по ред, като е 

прилагана унифицирана за съществените обекти счетоводна политика. 

Инвестициите на дружеството-майка са елиминирани срещу дела в собствения 

капитал на дъщерните дружества към датата на придобиване. Вътрешногруповите 

операции и разчети са напълно елиминирани, вкл. нереализираната 

вътрешногрупова печалба или загуба. 
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Таблица 1: Образец 3: EU LI3 — Кратко описание на разликите в обхватите на 

консолидация (за отделните предприятия) - РИ 2021/637 (изменил EBA 

GL/2018/10) 
а б в г д е ж з 

Наименование 

на субекта 

Метод на 

консолидация 

за счетоводни 

цели 

Метод на консолидация за пруденциални цели 

Описание на 

субекта 

  
пълно 

консолидир
ане 

пропорцио

нално 

консолидир

ане 

метод на 

собствения 
капитал 

нито 

консолидир

ан, нито 

приспаднат 

присп

аднат 

Национален 

гаранционен 

фонд ЕАД 

Пълна X         

Не банкови 

финансови 

институции 

Микрофинансир

аща институция 
Джобс ЕАД 

Пълна X         

Не банкови 

финансови 
институции 

Фонд за 

капиталови 
инвестиции АД 

Пълна X         

Дружество за 

инвестиции в 

капитал / Небанкови 
финансови 

институции *  

Търговски 

Център Марица 

ЕООД  

Пълна X         

Несъществени 

предприятие- 

отдаване под наем 

на търговски обекти 

КОХОФЕРМ ООД                                           Пълна         Х 

Нефинансово 

предприятие - 

рибовъдство 

ББР Лизинг ЕАД Пълна X         

Не банкови 

финансови 

институции 

ББР Факторнг 

ЕАД 
Пълна X         

Не банкови 

финансови 

институции 

*Вписано в регистъра на финансовите институции през юни 2022 г. (БНБ-

60978/06.06.2022) 
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2. ОБРАЗЕЦ(И) ЗА ШЕСТМЕСЕЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ  

Съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/637, в сила от 28 юни 2021 г., 

кредитните институции оповестяват информацията в част осма на РКИ 

посредством таблици за качествена информация и образци за количествена 

информация. Честотата и обема на подаване на изискваната информация се 

определя съобразно класификацията на кредитните институции като „Големи 

институции“, „Малки и несложни“, и „Други кредитни институции“ и критерия 

„Регистрирана/нерегистрирана на борсов пазар институция“. 

Съгласно РКИ, ББР попада в категория „други системно значими институции, 

които не са регистрирани на борсов пазар“ и съгласно чл. 433в, пар. 1 от РКИ 

следва да оповестява информацията със следната честота: 

• цялата информация по осма част от РКИ - веднъж годишно;  

• основните показатели, посочени в член 447 от РКИ - на всеки шест месеца 

Оповестяването на основните показатели в чл. 447 от РКИ на всеки шест 

месеца „Българска банка за развитие“ EАД следва да оповестява, като използва 

образец EU KM1 - Overview of risk weighted exposure amounts съгласно инструкции 

получени от Дирекция „Дистанционен надзор“ към Управление “Банков Надзор” 

на БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА. 

  



 

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ 

ШЕСТМЕСЕЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ ПО РЕГЛАМЕНТ 575/2013 КЪМ 30.06.2022 Г. НА 

КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА 

Стр. 7 от 8 

 

 

Таблица 2: Образец EU KM1 — Основни показатели /Overview of risk weighted 

exposure amounts/ - РИ 2021/637 
(хил. лв. или %) 

 

  а б в г д 

30.6.2022 T-1 31.12.2021 T-3 T-4 

  Налични собствени средства (стойност) 

1 Базов собствен капитал от първи ред (БСК1) 

1,046,798   1082587 

    

2 Капитал от първи ред 

1,046,798   1082587 

    

3 Общ капитал 

1,046,798   1082587 

    

  Рисково претеглена стойност на експозициите 

4 Обща рискова експозиция 

2,772,520   3,016,916 

    

  Коефициенти на капиталова адекватност (като процент от рисково претеглената стойност 
на експозициите) 

5 Отношение на БСК1 (%) 

37.76%   35.88% 

    

6 Отношение на капитала от първи ред (%) 

37.76%   35.88% 

    

7 Отношение на общата капиталова 
адекватност (%) 

37.76%   35.88% 

    

  Допълнителни капиталови изисквания с оглед на рисковете, различни от риска от 
прекомерен ливъридж (като процент от рисково претеглената стойност на експозициите) 

EU 7а Допълнителни капиталови изисквания с оглед 
на рисковете, различни от риска от 
прекомерен ливъридж (%) 

          

EU 7б в т.ч.: изпълнени с БСК1 (процентни 
пунктове) 

          

EU 7в в т.ч.: изпълнени с капитал от първи ред 
(процентни пунктове) 

          

EU 7г ОКИПНПО (%) 

10.25%   9.75% 

    

  Комбинирано изискване за буфер и съвкупно капиталово изискване (като процент от 
рисково претеглената стойност на експозициите) 

8 Предпазен капиталов буфер (%) 

2.50%   2.50% 

    

EU 8а Предпазен буфер за установен на равнище 
държава членка макропруден-циален или 
системен риск (%) 

      

    

9 Специфичен за институцията антицикличен 
капиталов буфер (%) 

0.50%   0.50% 

    

EU 9а Буфер за системен риск (%) 

3.00%   3.00% 

    

10 Буфер за глобалните системно значими 
институции (%)       

    

EU 10а Буфер за други системно значими институции 
(%) 0.50%   0.50% 
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11 Комбинирано изискване за буфер (%) 

6.50%   6.50% 

    

EU 11 а Съвкупно капиталово изискване (%) 

16.75%   16.25% 

    

12 БСК1, наличен след изпълнение на ОКИПНПО 
(%) 762,615   788,438 

    

  Отношение на ливъридж 

13 Мярка за общата експозиция 

4,386,151   4,437,155 

    

14 Отношение на ливъридж (%) 

23.87%   24.40% 

    

  Допълнителни капиталови изисквания с оглед на риска от прекомерен ливъридж (като 
процент от рисково претеглената стойност на експозициите) 

EU 14а Допълнителни капиталови изисквания с оглед 
на риска от прекомерен ливъридж (%) 

          

EU 14б в т.ч.: изпълнени с БСК1 (процентни 
пунктове) 

          

EU 14в Общо изискване за отношението на ливъридж 
по ПНПО (%) 3.00%   3.00% 

    

  Изискване за буфер на отношението на ливъридж и съвкупно изискване за отношението 
на ливъридж (като процент от мярката за общата експозиция) 

EU 14г Изискване за буфер на отношението на 
ливъридж (%) 

          

EU 14д Съвкупно изискване за отношението на 
ливъридж (%) 3.00%   3.00% 

    

  Коефициент на ликвидно покритие 

15 Общо висококачествени ликвидни активи 
(ВКЛА) (среднопретеглена стойност) 

836,290   890,141 

    

EU 16а Изходящи парични потоци — Обща 
претеглена стойност 464,272   513,783 

    

EU 16б Входящи парични потоци — Обща претеглена 
стойност 376,317   340,551 

    

16 Общо нетни изходящи парични потоци 
(коригирана стойност) 

136,365   163,347 

    

17 Отношение на ликвидно покритие (%)* 

613.27%   544.94% 

    

  Коефициент на стабилност на нетното финансиране 

18 Общо налично стабилно финансиране 

2,768,157   2,935,820 

    

19 Общо изисквано стабилно финансиране 

2,000,826   2,100,649 

    

20 ОНСФ (%) 

138.35%   139.76% 

    

*Институциите оповестяват като коригирана стойност процента на позицията „Отношение на 
ликвидно покритие (%)“, като следват определението в член 4, параграф 1 от Делегиран регламент 

(ЕС) 2015/61. Отношението на ликвидно покритие е равно на отношението на ликвидния буфер на 
дадена кредитна институция към нейните нетни изходящи ликвидни потоци в рамките на период на 
напрежение от 30 календарни дни и то се изразява в проценти. 

  


