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МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БЪЛГАРСКА 

БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ” АД КЪМ 31.12.2013 Г. 

(по неодитирани данни за 2013) 
 

 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

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

банка” АД. През април 2008 г. 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 (МСП), проектното 

финансиране на експортно ориентирани компании, както и инвестиционното банкиране на 

публични проекти с национално значение.  

Реализирайки потенциала си на уникална за местния пазар институция, ББР ще се 

превърне в една от системно важните банки в България, допринасяща с дейността си за 

осигуряване на по-добър достъп на малките и средни предприятия до финансов ресурс, 

като в същото време ще предоставя необходимите инструменти за ефикасно прилагане на 

държавната политика в икономиката с оглед гарантиране устойчивото развитие на страната.  

ВЪНШНА СРЕДА  

Годишният ръст на БВП в постоянни цени се ускори през третото тримесечие на 

2013 г., но все още остава относително нисък. Според първоначалните данни на НСИ 

стойността на БВП в текущи цени е 13,4 млн.лв., а физическият му обем се е увеличил с 

0,7% на годишна база1. Неговата стойност в текущи цени е 19 398 млн. лв. и нараства с 

0,2% спрямо второто тримесечие на 2012 г. Всички елементи по крайно използване имат 

положителен принос за ръста на БВП, като общото потребление нараства с 0,4%, а бруто 

образуването на основен капитал с 1,2%. Вносът и износът на стоки и услуги отбелязват 

ръст съответно от 7,4% и 8,5% спрямо съответното тримесечие на предходната година.  

За периода ноември 2012 – октомври 2013 г. текущата сметка на платежния баланс 

реализира излишък в размер на 814,7 млн. евро или 2,0% от прогнозирания 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 

                                                           
1
 Всички темпове на прираст на БВП и неговите компоненти са по сезонно изгладени данни. 
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потребителските цени в страната се задържа на много ниски равнища, като през ноември 

натрупаната инфлация спрямо края на 2012 г. е отрицателна на стойност -1,9% 

(национален индекс). Според данните от Наблюдението на Работната сила през третото 

тримесечие на 2013 г. нивото на безработица е 12,1% и е с 0,5 процентни пункта по-

високо спрямо третото тримесечие на 2012 г. 

Към края на октомври 2013 г. активите на банковата система са на стойност 85,4 

млрд. лева и нарастват с 4,2% спрямо същия месец на 2012 г. Привлечените средства са 

на стойност 73,5 млрд.лв. и са се увеличили с 4,5% на годишна база. Кредитната 

активност на търговските банки остава подтисната. Към края на октомври 2013 г. общият 

обем на кредитите е на стойност 68,3 млрд.лв. (увеличение от 3,9% на годишна база), а 

обемът на кредитите без този за кредитни институции е на стойност 57,8 млрд. лв., който е 

почти на същото ниво както през октомври 2012 г. Кредитът за фирми се увеличава с 0,2% 

(към края на октомври стойността му е 38,2 млрд.лв.), докато кредита за домакинства 

намалява с 0,2%. Качеството на кредитния портфейл претърпява минимални изменения. 

Според данните от надзорната статистика на БНБ делът на лошите и преструктурирани 

експозиции към края на септември е 17,2%. 

 

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА  

Българска банка за развитие продължава да работи активно върху поставените й 

цели, като същевременно поддържа добри нива на ликвидност и качество на кредитния 

портфейл. Банката акцентира върху адекватното управление на основните категории риск, 

на които е изложена, а именно: кредитен, лихвен, пазарен и операционен. За целта ББР 

използва комплекс от методи и процедури за идентифициране, измерване и контрол на 

рисковите си експозиции.  

Към 31.12.2013 г., размерът на активите на Банката възлиза на 1 781 290 хил. лв., 

в сравнение с 1 679 380 хил. лв. в края на 2012 г.  

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.  

През 2013 г. няма реализирана нова програма за он-лендинг. Размерът на 

предоставените на местни банки кредити 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 стартиращи и съществуващи микро и малки 
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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 ценни книжа с цел по-добро управление на временно наличните свободни 

средства на Банката.  

Паричните средства на Банката в каса и по разплащателна сметка в Централната 

банка към 31.12.2013 г. са 234 038 хил. лв., което е резултат от наличието на значителна 

допълнителна ликвидност към тази дата.    

 

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЛИКВИДНОСТ НА БАНКАТА  

Към 31.12.2013 г. с най-голям дял в пасивите на Банката продължават да бъдат  

привлечените депозити от други клиенти, различни от кредитни институции – 56.74%, като 

стойността им достига 628 769 хил. лв., в сравнение с 443 030 хил. лв. в края на 2012 г. 

Увеличението се дължи основно на предоставени средства от корпоративни клиенти през 

четвъртото тримесечие на 2013.   

Привлечените средства от международни институции намалява до 268 023 хил. лв., 

а делът им от пасивите на Банката е 24,19%.  

За нормалното функциониране на ББР се поддържа оптимално ниво на ликвидност. 

Към 31.12.2013 г. коефициентът на ликвидните активи на Банката е 40,62%.  

 

ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА БАНКАТА  

Към 31.12.2013 г., по неодитирани данни, Банката реализира нетна печалба в 

размер на 10 836 хил. лв., в сравнение с 7 491 г. в края на 2012 г. Нетният лихвен доход 

за 2013 г. възлиза на 53 890 хил. лв., или с 6,2% по-ниско от съответстващия период на 

2012 г. Нетните приходи от такси и комисиони възлизат на 1 552 хил. лв., в сравнение с 1 

750 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 банката продукти.   

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

поддръжка на активи) са възлезли на 42 910 хил. лв. срещу 54 101 хил. лева към края на 

2012г. Основният фактор формирал по-ниската стойност на разходите, е снижението на 

разходите за обезценки и провизии, които са възлезли на 31 145 хил.лв., или с 11 801 

хил. лв. по-малко спрямо същия период на 2012 г. Към края на 2013 г. нетно са 
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реинтегрирани провизии за покриване на риск по поети гаранционни ангажименти в размер 

на 5 740 хил. лв., докато обезценките на кредити са 35 185 хил. лв.  

КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ  

Поддържаната от Банката капиталова адекватност надхвърля многократно 

нормативно заложените изисквания от БНБ, което отразява адекватното покритие на 

рисковите й активи. Към 31.12.2013 г. собственият капитал на Банката (изчислен съгласно 

разпоредбите на Наредба №8 на БНБ за капиталовата адекватност на банките) възлиза на 

574 202 хил. лв., а съотношението на обща капиталова адекватност на банката възлиза на 

49,48%, в сравнение с изискваните от регулатора 12%.  

 

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.  

 

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 
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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. 

 

 

 

Билян Балев       Иван Христов  

Изпълнителен директор     Изпълнителен директор 

   

    

      


