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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 2008 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
НГФ 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
МФИ 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 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
През първото тримесечие на 2013 г. българската икономика регистрира ръст на
физическия обем на БВП от 0,4%1. Неговата стойност в текущи цени е 16 577 млн. лв.
Принос за растежа на БВП през първото тримесечие на 2013 г. има относително високия
ръст на износа (10,8%) и ръста в инвестициите (5,0%).
За периода юни 2012 – май 2013 г. излишъка по текущата сметка на платежния
баланс е в размер на 1,3% от прогнозния БВП за 2013 г. Влезлите ПЧИ в страната през
последните дванадесет месеца са на стойност от 1050,4 млн. евра или 2.6% от БВП за
2013 г. През юни 2013 г. за четвърти пореден месец индексът на потребителските цени
намалява (-0,4%), а натрупаната от началото на 2013г. инфлация (национален индекс) е –
1,1%. Нивото на безработица достига 13,8% и е с 0.9 процентни пункта по-високо спрямо
първото тримесечие на 2012 г.
През май активите на банковата система са на стойност 82,9 млрд. лева и
нарастват със 5.4% спрямо същия месец на 2012 г. Привлечените средства са на стойност
71,1 млрд.лв. и са се увеличили с 5.6% спрямо май 2012г. Кредитната активност на
търговските банки остава подтисната. Общият обем на кредитите е бил 65,3 млрд.лв.
(годишно намаление от 0,4%), а обемът на кредитите без този за кредитни институции е на
стойност 57,6 млрд. лв. (увеличение от 2,2% на годишна база). Кредитът за фирми се
увеличава с 3,7% (към края на май стойността му е 38,1 млрд.лв.), докато кредита за
домакинства намалява с 0,6%. Качеството на кредитния портфейл се запазва почти
непроменено, като към май 2013г. делът на лошите и преструктурирани експозиции е
23,2% от общите кредити към некредитни институции, а делът на лоши и преструктурирани
експозиции към фирми е 25,4%.

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.
Кредитната дейност на Банката 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.
Усвоените средства по програмата за финансиране на търговските банки в подкрепа
на МСП в България от 2012 г. достигнаха 83.5 млн. лв. Бяха утвърдени параметрите на
нова он-лендинг програма на Банката в размер на 100 млн. лв.
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Всички темпове на прираст на БВП и неговите компоненти са по сезонно изгладени данни.
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Към края на второто тримесечие на 2013 г. брутния размер на портфейла на
Банката от директно предоставени кредити номинално е с около 28 млн. лв. по-нисък
спрямо края на 2012 г., което се дължи на големи временни погашения (възстановявания)
на средства по овърдрафтни линии през юни както и на одобрени но не усвоени кредити в
размер на 80 мил. лева към 30.06.2013 г.
Към 30.06.2013 г. портфейлът от ценни книжа на разположение за продажба
възлиза на 103 748 хил. лв., или увеличение от 15 321 хил. лв. спрямо края на първото
тримесечие на 2013 г. С цел по-добро управление на текущите свободни средства на
Групата, през второто тримесечие на 2013 г. са направени инвестиции в дългови ценни
книжа.
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. През второто тримесечие на 2013г. се проведе втора обществена поръчка за
избор на банки партньори за осъществяване на гаранционната схема по „Програма за
развитие на селските райони” (ПРСР), по която за изпълнители бяха класирани 5 банки по
9 позиции. Очаква се до края на месец юли да се подпишат гаранционните споразумения,
които са на обща стойност 371 млн. лв. Към 30.06.2013 г. издадените гаранции към осемте
банки-партньори, избрани с първата обществена поръчка за осъществяване на
гаранционната схема по ПРСР от 2012 г., са в общ размер на 22 374 хил. лв. По
гаранционна схема по Оперативна програма за развитие на Сектор „Рибарство” 2007-2013
г. (ОПРСР) издадените от НГФ гаранции през първото шестмесечие на 2013г. са в размер
на 3 750 хил. лв. Поетият по програми за сметка на НГФ гаранционен ангажимент по
банкови кредити и гаранции на МСП към 31.05.2013 г. е 97 232 хил.лв.
Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД предоставя финансиране на микро и
малки предприятия под формата на финансов лизинг, кредити за инвестиции и кредити за
оборотни средства. През първото шестмесечие на 2013 г. Микрофинансираща институция
ДЖОБС ЕАД е предоставило финансиране на целевите си групи общо в размер на 1 572
хил. лв., от които 487 хил. лв. под формата на финансов лизинг. Към края на второто
тримесечие на 2013 г. се запазва доброто качество на кредитния и лизингов портфейл на
дружеството. В свое решение през месец юни 2013 Управителния съвет на ББР АД одобри
по инициатива на СД на дружеството промяна в правилата и процедурите на МФИ ДЖОБС
ЕАД, предвиждаща увеличение на максималния размер на предоставяното финансиране под
формата на кредити за инвестиции и кредити за оборотни средства на 100 хил. евро.
С оглед улеснение за бизнеса, през второто тримесечие МФИ ДЖОБС ЕАД откри
свои офиси в градовете Пловдив, Плевен и Бургас, като с тях офисите на МФИ Джобс
стават общо шест в градовете София, Пловдив, Плевен, Бургас, Шумен и Нова Загора.
Към 30.06.2013 г. сумата на активите на Групата ББР АД възлиза на 1 649 590 хил.
лева.
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ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ББР
Към 30.06.2013 г. с най-голям дял в пасивите на Групата са привлечените средства
от международни институции – 32.40%, като стойността им възлиза на 312 509 хил. лв., в
сравнение с 341 099 хил. лв. в края на 2012 г. През второто тримесечие на 2013г.
Българска банка за развитие договори финансиране от Международната инвестиционна
банка и унгарската Ексимбанк на обща стойност 30 млн. евро.
Размерът на „Други привлечени средства” остава практически непроменен спрямо
края на 2012 г., като към 30.06.2013 възлиза на 289 747 хил. лв. или 30.04% от пасивите.

ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ГРУПАТА ББР
Към 30.06.2013 г., Групата Българска банка за развитие регистрира нетна печалба в
размер на 14 809 хил. лв., в сравнение с 11 701 хил. лв. за същия период на 2012 г.
Нетният лихвен доход на Групата за първото полугодие на 2013 г. възлиза на 29
832 хил. лв. или с 4,9% под нивото от съответстващия период на 2012 г., което е
следствие от общото намаление на лихвените проценти по предоставяните от Групата
директно и чрез он-лендинг кредити за българския бизнес. Общата стойност на нетните
приходи от такси и комисиони, нетния доход от операции в чуждестранна валута, нетния
доход от ценни книжа на разположение за продажба и нетния доход от финансови
инструменти държани за търгуване възлиза на 824 хил. лв., в сравнение с 2 018 хил. лв.
за същия период на 2012 г.
През първото шестмесечие на 2013 г. разходите на Групата на ББР са възлезли на
13 877 хил. лв. срещу 19 533 хил. лева през същия период на 2012г. Основния фактор
формирал по ниската стойност на разходите, е снижението на разходите за обезценки и
провизии, които са възлезли на 7 190 хил.лв., или с 6 154 хил. лв. по-малко спрямо
същият период на 2012 г. През първото шестмесечие на 2013 г. нетно са реинтегрирани
провизии за покриване на риск по поети гаранционни ангажименти в размер на 652 хил.
лв., докато обезценките на кредити намаляват в сравнение със същия период на 2012 г. и
достигат 7 842 хил. лв.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ
ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 Г.
На 04.04.2013 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията са вписани
промените в Управителния и Надзорния съвет на Банката, нейните представители и начина
на представляване, предмета на дейност и актуализирания устав на институцията.
С решение на УС на ББР АД от 17.04.2013 г. от Съвета на директорите на
Микрофинансираща институция ДЖОБС е освободен г-н Илия Караниколов, а като нов член
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е избран г-н Костадин Мунев. С решение на СД на МФИ Джобс ЕАД от 19.04.2013 г. г-н
Христо Карамфилов е избран за Председател на СД, а г-н Мартин Ганчев - за зам.председател на СД и изпълнителен директор. Промените в състава на Съвета на
директорите са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на
25.04.2013 г. На същата дата е вписан и актуализиран устав на дружеството.
С решение на УС на ББР АД от 17.04.2013 г. от Съвета на директорите на
Национален гаранционен фонд ЕАД са освободени г-н Андрей Генев и г-н Димитър Митев, а
като нови членове са избрани г-н Илия Караниколов и г-н Росен Ненов. С решение на СД
на НГФ от 17.04.2013 г. г-н Илия Караниколов е избран за Председател на СД, а г-н
Самуил Шидеров - за зам.-председател на СД и изпълнителен директор. Промените в
състава на Съвета на директорите е вписана в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията на 25.04.2013 г.
През второто тримесечие на 2013г. се проведе втора обществена поръчка за избор
на банки партньори за осъществяване на гаранционната схема по „Програма за развитие
на селските райони”, на обща стойност 543,5 мил лв. На 30.04.2013г. на открито
заседание бяха отворени офертите на осем банки проявили интерес към поръчката. След
оценка на офертите 5 банки бяха класирани за изпълнител по 9 позиции, като
подписването на гаранционни споразумения в размер на 371 мил лв. предстои до края на
юли 2013г. За неразпределения гаранционен лимит от първите две поръчки е стартирана
трета поръчка, офертите по която се приемат до 02.08.2013г.
На 25.04.2013 г. Българска банка за развитие АД подписа договор за междубанков
кредит с Международната инвестиционна банка, като заемът е в размер на в размер на 20
млн. евро за срок от 7 г. Средствата са предназначени за кредитиране на МСП, като
средствата могат да бъдат използвани както за директно кредитиране на бенефициенти,
така и за финансиране на програми за подкрепа на българския бизнес, реализирани от
търговски банки.
На 29.05.2013 г. Българска банка за развитие АД подписа договор за кредитна
линия с унгарската Ексимбанк, като линията е размер на 10 млн. евро и всяка търговска
сделка осъществена по нея е за срок от 2 до 5 години. Средствата от линията ще се
използват за финансиране на унгарски проекти и внос на унгарски стоки в България.

СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ОТЧЕТА
На редовното Общо събрание на Българска банка за развитие АД, проведено на
02.07.2013 г., бе взето решение да бъде разпределен между акционерите на Банката
дивидент за 2012 г. в размер на 5 393 458,56 лв.
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На редовното Общо събрание на акционерите на Българска банка за развитие АД
бяха одобрени и изменения в Устава на Банката, като бяха приети редакции в следните
членове от Устава: чл. 8, ал. 2, т. 2, чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1 и 2. Актуализираният Устав
на Банката е вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 18.07.2013 г.
Във връзка с приетите изменения в чл. 55, ал. 2 от Устава на Банката, на 18.07.2013 г. в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписана и промяна в начина на
представляване, а именно - „съвместно от двама изпълнителни директори”.
На 03.07.2013 г. Микрофинансираща институция ДЖОБС (МФИ ДЖОБС) договори
гаранционна линия на стойност 2.6 млн. лева в полза на българските микро предприятия.
Гаранцията е предоставена от Европейската комисия под егидата на Европейския
механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ (програма „Прогрес“), управляван от
Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Гаранционното споразумение бе подписано на
03.07.2013 г. Договорената гаранционна линия ще улесни достъпа до финансиране на
бългаски микрофирми с персонал до 10 души и годишен оборот до 2 млн. евро.
Приоритетно ще се финансират самонаети лица, еднолични търговци и микро стартиращи
фирми, които нямат достъп до кредитиране от търговските банки. Максималният размер на
финансиране за микрофирми е до 25 000 евро.
Българска банка за развитие стана един от учредителите на Европейската асоциация
на дългосрочните инвеститори (ELTI) със седалище в Брюксел. Високопоставени лица от 16
финансови институции, управляващи ресурс за дългосрочно финансиране на стойност над
1.5 трилиона евро, дадоха старт на организацията на 5 юли в Париж. Основните цели на
ELTI са осигуряване на дългосрочно финансиране на местните икономики в съответствие с
целите и инициативите, разработени от ЕК за насърчаване на устойчив и интелигентен
растеж, създаване на нови работни места, както и активно участие във формирането на
политиките на ЕС в тази област. Европейска асоциация на дългосрочните инвеститори ще
играе ролята на говорител на своите членове в европейския дебат по дългосрочни
инвестиции в отношенията им с институциите и органите на ЕС, по-специално по
отношение на изпълнението на следващата Многогодишна финансова рамка (2014-2020),
както и на новите финансови инструменти, предназначени за насочване на инвестиции към
инфраструктурата, малките и средните предприятия, иновациите и енергийните проекти.

Илия Караниколов

Христо Карамфилов

Изпълнителен директор

Зам.-председател на УС
и Пълномощник
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