
 

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ 

ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 г. 

 

На 10.01.2014 г. Търговския регистър към Агенцията по вписванията бе вписано 

избирането на г-н Иван Христов като изпълнителен директор и представляващ Българска банка 

за развитие.  

През първото тримесечие на 2014 г. ББР стартира нова програма за експортно 

финансиране, разработена съвместно с Българската агенция за експортно застраховане 

(БАЕЗ), като основната цел на програмата е да увеличи конкурентоспособността на 

българските износители. По линиите за пред-експортно и след-експортно финансиране могат 

да кандидатстват експортно ориентирани предприятия, които реализират износ на стоки и 

услуги на чужди пазари. ББР приема застрахователните полици от БАЕЗ като валидно 

обезпечение по кредитите. За кредитополучателите, които се възползват от възможността да 

ползват застрахователните продукти на БАЕЗ е предвидена преференциална лихва.   

В началото на 2014 г. ББР стартира нова он-лендинг програма за целево финансиране 

на търговските банки в подкрепа на земеделските производители в България. С 

предоставеният от ББР ресурс, банките-партньори могат да предоставят инвестиционно и 

оборотно финансиране на производители от селскостопанския сектор, при преференциален 

лихвен процент. При този продукт банките-партньори имат възможност да рефинансират и 

съществуващи кредити (до 25% от предоставения от ББР ресурс), което дава възможност да 

бъдат облекчени условията по вече отпуснати заеми на тези производители. Предстои 

усвояване на договорените средства.  

На 28.03.2014 г. международната рейтингова агенция “Фич Рейтингс” потвърди 

кредитните рейтинги на Българска банка за развитие, както следва:  

-  Дългосрочният кредитен рейтинг (Long-term IDR): ВВВ-  със стабилна перспектива; 

-  Краткосрочен кредитен рейтинг (Short-term IDR): F3;  

-  Рейтинг на подкрепа (Support rating): 2;  

-  Support rating floor: BBB- 

Оценката на агенцията е периодична и е в резултат на редовния преглед на 

финансовото състояние на Банката.  

Размерът на активите на Банката на индивидуална основа към 31.03.2014 г. отбелязва 

лек спад спрямо края на 2013 г., като балансова им стойност възлиза на 1 724 344 хил. 

лева. 



За периода от началото на годината до 31.03.2014 г. финансовият резултат на Банката 

на индивидуална основа е нетна печалба в размер на 14 698 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.  
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