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МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

ГРУПАТА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ  

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. 

(по неодитирани данни за 2013 г.) 
 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Група Българска банка за развитие (Групата ББР) включва Българска банка за 

развитие АД (ББР АД) и нейните дъщерни дружества – Национален гаранционен фонд ЕАД 

(НГФ) и Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД (МФИ), в които Банката е едноличен 

собственик на капитала.  

Българска банка за развитие АД 

Българска банка за развитие АД е основана през 1999 г. под името Насърчителна 

банка АД. През април 2008г. е променено наименованието в Българска банка за развитие 

АД, с приемането на специален закон от Народното събрание на Република България. 

Мисията на Българска банка за развитие АД е да бъде съвременна банкова 

институция, стремяща се да използва в максимална степен уникалната си позиция на 

местния банков пазар за прилагане на държавната политика в българската икономика, като 

основен фокус на банката са местните малки и средни предприятия, проектното 

финансиране на експортно ориентирани компании, както и инвестиционното банкиране на 

публични проекти с национално значение.  

Национален гаранционен фонд ЕАД  

Национален гаранционен фонд е дружество, учредено на 12.08.2008 г. въз основа 

на Закона за Българската банка за развитие. Целта на НГФ е да консолидира гаранционната 

продуктова линия на ББР АД и да осигурява гаранции на малки и средни предприятия чрез 

търговските мрежи на търговските банки. Прилагането на гаранционната схема улеснява 

финансирането за МСП и намалява риска, поеман от търговските банки в страната, 

кредитиращи МСП.  

Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД  

Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД е учредена от ББР АД на 23.12.2010 г. 

в изпълнение на решение на Министерския съвет номер 818 от 16.11.2010 г. Основна цел 

на МФИ ДЖОБС е да предоставя достъп до финансиране на микро и малки предприятия в 

т.ч. и стартиращи предприемачи като по този начин намалява тяхната „изключеност” от 

пазара на финансови услуги и им дава възможност да развият своя бизнес и да изградят 

добра кредитна история. 
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ВЪНШНА СРЕДА  

Според експресната оценка на НСИ темпът на нарастване на БВП през четвъртото 

тримесечие на 2013 г. е 1,0%. Реалният ръст на БВП се ускори, но все още остава 

относително нисък. Според първоначалните данни на НСИ стойността на БВП в текущи цени 

е 21,3 млрд. лв. Реалният ръст на крайното потребление е 1,0% на годишна база, докато 

инвестициите продължават да намаляват, изчислени в постоянни цени (-0,7%). Вносът и 

износът на стоки и услуги отбелязват ръст съответно от 9,4% и 4,8% спрямо четвъртото 

тримесечие на предходната година. 

През 2013 г. текущата сметка на платежния баланс реализира излишък в размер на 

е в размер на 831,3 млн. евро или 2,0% от прогнозирания БВП за 2013 г. Влезлите преки 

чуждестранни инвестиции в страната през годината са на стойност от 1 229,4 млн. евро 

или 3,0% от БВП за 2013 г. Подтиснатото индивидуално потребление и слабия ръст на 

инвестиционното търсене са сред основните фактори за високото положително салдо по 

текущата сметка. 

Индексът на потребителските цени в страната се задържа на много ниски равнища. 

През 2013 г. бе регистрирана дефлация, чиято стойност е -1,6% (национален индекс). 

Според данните от Наблюдението на Работната сила през четвъртото тримесечие на 2013 г. 

нивото на безработица е 13,2% и е с 0,7 процентни пункта по-високо спрямо четвъртото 

тримесечие на 2012 г. 

Към края на 2013 г. активите на банковата система са на стойност 85,7 млрд. лева 

и нарастват с 4,0% спрямо края на 2012 г. Привлечените средства са на стойност 73,9 

млрд. лв. и са се увеличили с 4,5% на годишна база. 

Кредитната активност на търговските банки остава подтисната. Към края на 

декември 2013 г. общият обем на кредитите е на стойност 68,1 млрд. лв. (увеличение от 

5,2% на годишна база), а обемът на кредитите без този за кредитни институции е на 

стойност 58,5 млрд. лв., ръст от 1,1%. Обемът на кредитите за фирми се увеличава с 0,4% 

(към края на 2013 г. стойността му е 38,3 млрд.лв.). Качеството на кредитния портфейл 

претърпява минимални изменения. Според данните от надзорната статистика на БНБ делът 

на лошите и преструктурирани експозиции към края на 2013 г. е 16,9%. 

 

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ББР 

Групата на ББР АД поддържа добри нива на ликвидност и значително по-добро от 

средното за банковата система качество на кредитния портфейл. Групата ББР акцентира 

върху адекватното управление на основните категории риск, на които е изложена, а 

именно: кредитен, лихвен, пазарен и операционен. За целта Групата използва комплекс от 

методи и процедури за идентифициране, измерване и контрол на рисковите си експозиции.  
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Кредитната дейност на ББР се изразява както в директното предоставяне на заемни 

средства, така и посредством програми (продукти) за кредитиране на търговски банки, 

които с получените средства предоставят кредити на МСП (в т.ч. и селскостопански 

производители) или т.нар. он-лендинг.  

Размерът на предоставените кредити на местни банки-партньори за финансиране на 

МСП и селскостопански производители към 31.12.2013 г. възлиза на 385 628 хил. лв.  

Към 31.12.2013 г. брутният размер на портфейла на Банката от директно 

предоставени кредити е намалял номинално с около 2,5 млн. лв. спрямо края на 2012 г., 

което се дължи на наличие на значителни по размер погашения през годината. В частност 

през четвъртото тримесечие по – осезаемо са намалели вземанията по финансирания на 

общини. Размерът на одобрените, но неусвоени кредити към края на четвъртото тримесечие 

на 2013 г. е  49,3 млн. лева.  

През четвъртото тримесечие на 2013 г., Банката стартира нова програма с ресурс 

от 20 млн. лева за финансиране на проекти на съществуващи и стартиращи микро и малки 

компании. Реализирането на програмата ще бъде осъществено чрез два нови продукта - 

кредит „Развитие”, който е за съществуващи фирми и кредит „Стартиращ бизнес” – за 

реализиране на нови бизнес идеи.  

Към 31.12.2013 г. портфейлът от ценни книжа на разположение за продажба 

възлиза на 156 548 хил. лв., или нетно увеличение от 42 526 хил. лв. спрямо края на 

третото тримесечие на 2013 г. (31 147 хил. лв. в сравнение с края на 2012 г.). 

Увеличението през четвъртото тримесечие на 2013 г. е в резултат на направени инвестиции 

в дългови книжа с цел по-добро управление на временно наличните свободни средства на 

Групата.  

Национален гаранционен фонд ЕАД продължава да работи активно върху 

предоставянето на гаранции в полза на търговските банки, с които споделя риска по 

портфейли от кредити на микро, малки и средни предприятия от всички отрасли на 

икономиката. 

След проведени три открити процедури по ЗОП, НГФ има подписани договори с 

четиринадесет банки-партньори на обща стойност 1 132,5 млн. лева с предмет 

осъществяване на дейността по изпълнение на гаранционна схема по „Програма за 

развитие на селските райони”. Отпускането на кредити от търговските банки по схемата 

стартира в средата на февруари 2013 г., като до 31.12.2013 г. издадените гаранции от НГФ 

са в размер на 73 962 хил. лв.  

По гаранционна схема по Оперативна програма за развитие на Сектор „Рибарство” 

2007-2013 г. (ОПРСР) НГФ има подписани договори с тринадесет банки-партньори, като 

издадените от НГФ гаранции от началото на 2013 г. до 31.12.2013г. са в размер на 7 428 

хил. лв.  

Поетият по програми за сметка на НГФ гаранционен ангажимент по банкови кредити 

и гаранции на МСП към 30.11.2013 г. е 63 933 хил.лв.  

http://www.bdbank.bg/bg/обществена-поръчка.html
http://www.bdbank.bg/bg/обществена-поръчка.html
http://www.bdbank.bg/bg/обществена-поръчка.html
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През четвъртото тримесечие на 2013 г. стартира и процедура за избор на банки-

партньори по нова гаранционна схема на НГФ в размер на 180 млн. лева. Към схемата е 

проявен интерес от тринадесет банки като индикативният срок за разглеждане на 

постъпилите заявки е края на февруари 2014 г. Очакванията са първите кредити по 

схемата да бъдат отпуснати от търговските банки до края на март 2014 г. 

Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД предоставя финансиране на микро и 

малки предприятия под формата на финансов лизинг, кредити за инвестиции и кредити за 

оборотни средства. Дружеството разполага със собствена мрежа от офиси (финансови 

центрове) в градовете София, Пловдив, Плевен, Бургас, Шумен и Нова Загора и мрежа от 

над 30 финансови посредници на територията на цялата страна. 

През 2013 г. МФИ е предоставило финансиране на целевите си групи общо в 

размер на 2 635 хил. лв. на над 90 бр. микро и малки предприятия. От началото на 

стартиране на дейността си в средата на 2011 г. дружеството е финансирало над 270 бр. 

предприятия за над 8 млн. лв.   

Към края на  2013 г. се запазва добро качество на кредитния и лизингов портфейл 

на МФИ. Вземанията, които не са класифицирани като редовни към 31.12.2013 г., възлизат 

на 8,6% от размера на портфейла.  

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

необходимите действия, целящи преобразуването на МФИ чрез вливането му в Банката. 

Предвиденото преобразуване има за цел централизиране на функциите по кредитиране за 

малкия бизнес в Банката, използвайки разполагаемите й и възможни  ресурси и 

инструменти  да създаде условия за изпълнение на стратегията  на Банката към  

приоритетно финансиране на микро, малки и средни предприятия при улеснен достъп и по-

добри лихвени и др. условия. 

През четвъртото тримесечие на 2013 г. МФИ насочи усилията си към адаптиране на 

своята бизнес активност спрямо обективната промяна, до която ще доведе 

преобразуването му. Дружеството работи по осигуряването на оптимална приемственост 

при преминаването на дейностите му към ББР, като същевременно използва потенциала и 

бизнес мрежата си, за да представлява Банката при популяризиране и предлагане на 

нейните продукти. 

Към 31.12.2013 г. сумата на активите на Групата ББР АД възлиза на 1 799 689 хил. 

лева.  

 

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ББР 

Към 31.12.2013 г. с най-голям дял в пасивите на Групата са привлечените средства 

от други клиенти, различни от кредитни институции – 31,85%, като стойността им възлиза 

на 356 840 хил. лв. Увеличението се дължи основно на предоставени средства от 

корпоративни клиенти през четвъртото тримесечие на 2013 г. 
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Делът в пасивите на Банката на привлечените средства от международни институции 

намалява до 24,62%, като стойността им възлиза на 275 860 хил. лв., в сравнение с 341 

099 хил. лв. в края на 2012 г.  

Размерът на „Други привлечени средства” слабо намаляват спрямо края на 2012 г., 

като към 31.12.2013 възлиза на 287 149 хил. лв. или 25,63% от пасивите. 

 

ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ГРУПАТА ББР 

Към 31.12.2013 г., по неодитирани данни, Групата Българска банка за развитие 

регистрира нетна печалба в размер на 14 712 хил. лв., в сравнение с 8 495 хил. лв. към 

края на 2012 г. Нетният лихвен доход на Групата за 2013 г. възлиза на 58 438 хил. лв. или 

с 6.7% по-ниско спрямо 2012 г. Нетните приходи от такси и комисиони възлизат на 2 480 

хил. лв., в сравнение с 2 664 хил. лв. за същия период на 2012 г. По-ниските стойности 

на нетните приходи са резултат от общото намаление на лихвените нива по предлаганите 

от Групата продукти.  

Към 31.12.2013 г. разходите на Група ББР (административни, за провизии, 

обезценки и поддръжка на активи) са възлезли на 43 789 хил. лв. срещу 55 676 хил. лева 

през същия период на 2012 г. Основния фактор формирал по-ниската стойност на 

разходите, е снижението на разходите за обезценки и провизии, които са възлезли на 30 

303 хил. лв., или с 12 857 хил. лв. по-малко спрямо същия период на 2012 г. През 2013 г. 

нетно са реинтегрирани провизии за покриване на риск по поети гаранционни ангажименти 

в размер на 7 101 хил. лв., докато обезценките на кредити възлизат на 35 973 хил. лв.  

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ  

ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 Г.  

 

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.  
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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. 

„Национален гаранционен фонд” ЕАД прегледа внимателно множеството препоръки и 

предложения получени във връзка със стартиралата през август 2013 г. процедура за избор 

на банки-партньори на НГФ по нова гаранционна схема в размер на 180 млн. лв. С оглед 

постигане целите на програмата, параметрите на гаранционната схема бяха коригирани и на 

08 ноември НГФ изпрати покана за участие до търговските банки с подобрени параметри. 

Към схемата проявиха интерес 13 от най-големите банки, като заявения гаранционен 

ресурс прехвърли предвидените по схемата средства. Индикативният срок за разглеждане 

на постъпилите заявки е края на февруари 2014 г., като очакванията са първите кредити 

по схемата да бъдат отпуснати от търговските банки до края на март 2014 г.  

Във връзка със стартирането на нова програма на ББР 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. 

 

СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ОТЧЕТА  

На 16.01.2014 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е обявен 

актуализиран Устав на Национален гаранционен фонд АД. Актуализацията на Устава е в 

следствие на променено, подлежащо на вписване обстоятелство: промяна в адреса и 
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седалището на управление на дружеството на гр. София, п.к. 1000, ул. Стефан Караджа 

№10.  

На 20.01.2014 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е обявен 

актуализиран Устав на Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД. Актуализацията на 

Устава е в следствие на променено, подлежащо на вписване обстоятелство: промяна в 

адреса и седалището на управление на дружеството на гр. София, п.к. 1000, ул. Стефан 

Караджа №10.  

На 06.02.2014 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано 

преизбирането на настоящия състав на Съвета на директорите на МФИ за нов мандат от 5 

години, до 14.02.2019 г.   

 

 

       

Билян Балев       Иван Христов  

Изпълнителен директор     Изпълнителен директор 

  

   

      


