
 

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ 

ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013г. 

 

 

С решение на Надзорния съвет на Българска банка за развитие АД от 11.10.2013 г. 

като член на Управителният съвет на Банката е освободен г-н Асен Ягодин. Със същото 

решение на НС на ББР АД за член на УС е назначен г-н Иван Христов. След така взетото 

решение на НС, съставът на Управителния съвет на ББР е следният:  

 Димо Евгениев Спасов – Председател на УС и Главен изпълнителен директор;  

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

 Иван Кирилов Христов – Член на УС.  

Промяната в състава на Управителният съвет на Банката е вписана в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията на 29.10.2013. 

 

На 31.10.2013 г. Управителният съвет на ББР взе решение да предприеме 

необходимите действия, целящи преобразуването на дъщерното й дружество МФИ Джобс ЕАД 

чрез вливането му в Банката.   

 

Във връзка със стартирането на нова програма за подкрепа на проекти на стартиращи 

и съществуващи микро и малки компании с ресурс от 20 млн. лв., през четвъртото 

тримесечие на 2013 г., Банката започна предлагането на 2 нови продукта - кредит „Развитие” 

и кредит „Стартиращ бизнес”.  

Кредит „Развитие”, който е за съществуващи фирми, ще се предлага както за 

инвестиции, така и за оборотни средства. Инвестиционният кредит е с максимален размер до 

100 000 евро,  срок на погасяване до 5 години и гратисен период до 1 година. Лихвеният 

процент от 6 на сто е фиксиран за целия период, а изискването за собствено участие на 

кандидатите е намалено на 10%. При отпускането на кредит за оборотни средства, лихвеният 

процент е фиксиран на 7% за целия период, а максималната сума е до 50 000 евро. Срокът 

за погасяване на кредита за оборотни средства е до 2 години. 

Кредит „Стартиращ бизнес“ е насочен към новосъздадени микро и малки фирми, които 

искат да реализират нови проекти и идеи. Лихвата от 6% е фиксирана за целия период, а 

самоучастието на фирмите е 10%. Максималният размер на заема е до 50 000 евро, срокът 

на погасяване е до 5 години, с гратисен период до 1 година.  

 



На свое заседание от 10.12.2013 г. Управителният съвет на Българска банка за 

развитие АД овласти господин Иван Кирилов Христов, в качеството му на член на УС, за 

изпълнителен директор на Банката. Решението на Управителния съвет е одобрено от 

Надзорния съвет на ББР АД на 17.12.2013 г. Обстоятелството е вписано в Търговския регистър 

към Агенцията по вписванията на 10.01.2014 г., с вписване № 20140110131731.  

 

Размерът на активите на Банката на индивидуална основа към 31.12.2013 г. възлиза на 

1 781 290 хил. лева. 

За периода от началото на годината до 31.12.2013 г. финансовият резултат на Банката 

на индивидуална основа е нетна печалба в размер на 10 836 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.  

   

„Българска банка за развитие” АД 

 

 

Билян Балев       Иван Христов 

Изпълнителен директор     Изпълнителен директор 
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