
 

ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ 

ОПОВЕСТЯВАНЕ 

НА ЕКСПОЗИЦИИ, ПРЕДМЕТ НА МЕРКИ, ПРИЛОЖЕНИ В ОТГОВОР НА КРИЗАТА, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ 

COVID-19 

Декември 2021 г. 

На 11 март 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви пандемия във връзка с 

разпространението на COVID-19. С решение на Народното събрание на Република България от 13 март 

2020 г. бе въведено извънредно положение в страната, в резултат на което се предприеха редица 

ограничителни мерки, чието прилагане продължи и след изтичането на извънредното положение с цел 

опазване здравето на гражданите. Подобни мерки бяха предприети от всички държави членки на 

Европейския съюз, както и от основните търговски партньори (извън Европейския съюз) на Република 

България. Като следствие на наложените мерки от страна на правителствата, значителната част от 

икономическата активност в почти всички държава беше преустановена, а като допълнение и 

значителна част от международната търговия беше възпрепятствана.  

В резултат на влошената икономическа конюнктура Европейският банков орган издаде Насоки 

относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед 

на кризата, предизвикана от COVID-19 (EBA/GL/2020/02). На 10 април 2020 г. бе оповестено 

решението на Управителния съвет на Българска народна банка за приемане на предлагания от 

Асоциацията на банките в България „Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения от банки 

и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от 

Народното събрание извънредно положени във връзка с пандемията от COVID-19” (Загл. изм. на 

10.12.2020г.:"Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им 

дружества – финансови институции във връзка с предприетите от органите на Република България 

действия за ограничаване на пандемията от COVID-19 и последиците от тях") (частен мораториум). В 

обхвата на частния мораториум попадат експозиции към кредитополучатели, които до 3 месеца преди 

обявяването на извънредно положение (13 март 2020 г.) са били обслужвани без просрочие или с 

просрочие не повече от 90 дни). Българска банка за развитие се присъедини към този мораториум, 

като предостави на клиентите си механизми за предоговаряне по него. 

Информация за кредити и аванси, предмет на законодателни и частни мораториуми: 

(в хил. лв.) 

 

а б в г д е ж з и й к л м н o

Брутна 

балансова 

стойност 

1       953 605      870 692      282 418            482 501         82 913       60 728       19 197 -   137 161 -   128 333 -    116 566 -     116 566 -         8 828 -      5 318 -      5 238       25 772 

2                  6           6.00              -                   6.00               -                -               -               -               -                 -                  -                  -               -               -                -   

3                -               -   

4       953 599       870 686      282 418            482 495          82 913   60 728.00        19 197 -   137 161 -   128 333 -       59 843 -      116 566 -          8 828 -  5 318.00 -       5 238        25 772 

5       442 424       390 898        36 204            219 250          51 526   29 340.00        19 197 -     68 219 -     59 391 -         3 263 -        56 833 -          8 828 -  5 318.00 -       5 238        18 521 

6       183 313       178 822        24 909              25 047            4 491        346.00          4 408 -       8 577 -       8 546 -         4 849 -          7 014 -               31 -       31.00               -            4 449 

Брутна балансова стойност

Входящи 

потоци към 

необслужван

и 

експозиции

От които:

експозиции с 

мерки за 

преструктури

ране 

От които:

Инструменти със 

значително 

увеличение на 

кредитния риск 

след 

първоначалното 

признаване, но 

без кредитна 

обезценка (фаза 

2)

От които:

експозиции с 

мерки за 

преструктури

ране 

От които:

с вероятност 

от 

неплащане, 

които не са 

просрочени 

или са с 

просрочие 

<= 90 дни 

От които:

експозиции с 

мерки за 

преструктури

ране 

От които:

Инструменти 

със 

значително 

увеличение 

на кредитния 

риск след 

първоначално

то 

признаване, 

но без 

кредитна 

обезценка 

(фаза 2)

От които:

експозиции 

с мерки за 

преструктур

иране

От които:

с вероятност 

от 

неплащане, 

които не са 

просрочени 

или са с 

просрочие 

<= 90 дни 

Обслужвани Необслужвани 

от които: Обезпечени с търговски 

недвижим имот

Натрупана обезценка, натрупани отрицателни промени в справедливата стойност поради кредитен 

риск 

Обслужвани Необслужвани 

от които: Обезпечени с жилищен 

недвижим имот

от които: Нефинансови предприятия

от които: Малки и средни 

предприятия

Кредити и авансови плащания, 

предмет на мораториуми

от които: Домакинства



 
(в хил. лв.) 

 

Съгласно част II, т. 2 от частния мораториум крайната дата за отсрочване на задълженията 

изтича не по-късно от 31.12.2021 г. Към 31.12.2021 г. Българска банка за развитие няма кредити и 

аванси, предмет на законодателни и частни мораториуми, с действащи мерки по мораториума. 

а б в г д е ж з и

1
Кредити и аванси, на които е 

предложен мораториум
133        953 856 

2
Кредити и аванси, предмет на 

мораториум (отпуснати)
129        953 605        953 605 

3 от които: Домакинства                   6                   6 

4
    от които: Обезпечени с 

жилищен недвижим имот
                 -                    -   

5
от които: Нефинансови 

предприятия
       953 599        953 599 

6
    от които: Малки и средни 

предприятия
       442 424        442 424 

7
    от които: Обезпечени с 

търговски недвижим имот
       183 313        183 313 

От които: 

с изтекъл 

срок

Остатъчен срок на мораториумите

<= 3 месеца
> 3 месеца

<= 6 месеца

> 6 месеца

<= 9 месеца

> 9 месеца

<= 12 

месеца

> 1 година

Брой на 

длъжници

те
От които: 

законодателн

и мораториуми

Брутна балансова стойност


