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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, 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 (МСП) 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  

През 2012 г. българската икономика регистрира ръст на физическия обем на БВП от 

0,8%, а неговата стойност в текущи цени е 77 582 млн. лв. Най-голям принос за растежа 

на българската икономика през 2012 г. има вътрешното търсене, като крайното 

потребление отбелязва ръст от 1,8%, а брутообразуването на основен капитал – ръст от 

0,8%. За разлика от предходни години нетния износ има отрицателен принос за растежа на 

българската икономика, като износът на стоки и услуги намалява с 0,4%, докато вносът се 

е увеличил с 3,7%.  

През януари 2013 г. текущата сметка отбеляза минимален дефицит от 10,9 млн. 

евро. В резултат на това дефицитът на текущата сметка за последните дванадесет месеца 

намаля. За периода февруари 2012 – януари 2013 г. той е в размер на 285,6 млн. евро 

или 0,7% от прогнозирания БВП за 2013 г. Влезлите преки чуждестранни инвестиции в 



страната през последните дванадесет месеца са на стойност от 1183,2 млн. евро или 2.9% 

от БВП за 2013 г. 

През март 2013 г. бе регистрирана дефлация в размер на 0,5% главно поради 

намалението на цените на електроенергията и динамиката на цените на горивата, повлияла 

също и на транспортните тарифи. Така натрупаната от началото на годината инфлация 

(национален индекс) е -0,1%, а средногодишната инфлация е в размер на 3,3%. Нивото на 

безработица през четвъртото тримесечие на 2012 г. е 12,5%. Спрямо четвъртото 

тримесечие на 2011 г. стойността на показателя се запазва по-висок с 0,9 процентни 

пункта. 

През първите месеци на 2013 г. се наблюдава забавяне в ръста на активите на 

банковата система. В края на февруари те са на стойност от 82,4 млрд. лева и са със 

7.3% повече спрямо края същия месец на 2012 г. Обемът на кредитите нараства с 1,1% на 

годишна база, като тези за предприятия се увеличават с 5,6% докато кредитът за 

домакинства намалява с 0,4%.  

 

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА  

Българска банка за развитие АД продължава да работи активно върху поставените 

цели като същевременно се стреми към поддържане на 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” АД използва комплекс от методи и процедури за 

идентифициране, измерване и контрол на рисковите си експозиции.  

Към 31.03.2013 г., размерът на активите на Банката възлиза на 1 669 300 хил. лв., 

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

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. През първото тримесечие на 2013 г. ББР АД 

подготви нова он-лендинг програма насочена към МСП в размер на 100 млн.лв. В рамките 

на тази сума ББР АД ще изкупи целеви емисии ипотечни облигации със срочност 5 години, 

издадени от банките-участници по Закона за ипотечните облигации. Банките-участници в 

Програмата ще имат ангажимент в срок до една година след сключване на облигационния 

заем да предоставят средствата за нови кредити на МСП.  

През първото тримесечие на 2013 г. брутният размер на портфейла на Банката от 

директно предоставени кредити намаля с около 9 млн. лв. или близо 1.5% спрямо края на 

2012 г., което се дължи на текущи погасявания по кредити, а усвоените средства по 

програмата за финансиране на търговските банки в подкрепа на МСП в България от 2012 г.  

достигнаха 78.5 млн. лв. 



Към края на първото тримесечие на 2013 г. портфейлът от ценни книжа на 

разположение за продажба намалява до 88 427 хил. лв., което се дължи основно на 

падежиране на емисия ДЦК от портфейла.  

 

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЛИКВИДНОСТ НА БАНКАТА  

Към 31.03.2013 г. с най-голям дял в пасивите на Банката продължават да бъдат  

привлечените депозити от други клиенти, различни от кредитни институции – 44.44%, като 

стойността им възлиза на 440 217 хил. лв., в сравнение с 443 030 хил. лв. в края на 2012 

г. Към края на първото тримесечие на 2013 г. привлечените средства от международни 

институции са на стойност 326 600 хил. лв., а делът им от пасивите на Банката е 32.97%.  

За нормалното функциониране на Банката е важно поддържането на оптимално 

ниво на ликвидност. Към 31.03.2013 г. коефициентът на ликвидните активи на Банката е 

25.11%.  

 

ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА БАНКАТА  

Към 31.03.2013 г. финансовият резултат на Банката е нетна печалба в размер на 10 

202 хил. лв., което представлява ръст от 79,64% спрямо постигнатият резултат за същия 

период през 2012 г.  

Нетните приходи от лихви към края на първото тримесечие на 2013 г. възлизат на 

13 973 хил. лева като в сравнение със същият период на 2012 г. отбелязват спад с 1 023 

хил. лв. 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 89 

хил. лв., в сравнение с 141 хил. лв. за същия период на 2012 г. ББР продължава да 

упражнява строг контрол върху административните си разходи, като през първото 

тримесечие на 2013 г. те се останали непроменени спрямо същият период на 2012 г. 

въпреки натрупаната през периода инфлация.    

През първото тримесечие на 2013 г. начислените провизии за покриване на риск по 

поети гаранционни ангажименти възлизат на 151 хил. лв., докато обезценките на кредити 

намаляват с 241 хил. лв. Осигурено е адекватно покритие на поетите от банката рискове. 

 

КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ  

Поддържаната от Банката капиталова адекватност надхвърля многократно 

нормативно заложените изисквания от БНБ, което отразява адекватното покритие на 

рисковите й активи. Към 31.03.2013 г. собственият капитал на Банката (изчислен съгласно 

разпоредбите на Наредба №8 за капиталовата адекватност на банките) възлиза на 561 999 



хил. лв., а съотношението на общата капиталова адекватност на банката възлиза на 

48.26%, в сравнение с изискваните от регулатора 12%.  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА  

2013 Г.  

 

На основание решение на извънредно Общо събрание на Българска банка за 

развитие АД, проведено на 25.03.2013 г., от състава на Надзорния съвет (НС) е освободена 

г-жа Доротея Иванова Пандова, а като нов член на НС е избран Стефан Александров 

Белчев. С решение на НС от 29.03.2013 г., като председател на НС на Банката е избран 

Стефан Александров Белчев, а за заместник-председател на НС - Диана Драгнева-Иванова. 

Промяната в състава на НС на банката е вписана в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията на 04.04.2013 г.  

На проведеното извънредно Общо събрание на акционерите на Банката бяха приети 

и изменения в Устава на Банката, като част от промените касаят броя на членовете на 

Управителния съвет на Банката и нейното представителство. С цел оптимизиране на 

дейността на Банката ,с изменение на чл. 54, ал. 1 от Устава на ББР, броят на членовете 

на УС се намали от пет на три. Във връзка гореспоменатото изменение, на 29.03.2012 г. 

НС на Българска банка за развитие АД взе решение за промени в състава на Управителния 

съвет на ББР, а именно: НС освободи Владимир Владимиров Гюлев и Андрей Иванов Генев 

като членове на УС. След така взетото решение на НС, както и във връзка с решение на УС 

от 29.03.2013 г., съставът на Управителния съвет на ББР е следният:  

 Асен Василев Ягодин – Председател на УС и Главен изпълнителен директор  

 Христо Вангелов Карамфилов – Заместник-председател на УС  

 Илия Запрянов Караниколов – Член на УС и Изпълнителен директор  

 

Съгласно изменение в чл. 55, ал. 2 Банката се представлява съвместно от двамата 

изпълнителни директори.  

Промяната в членовете на Управителния съвет и представителството на банката са 

вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 04.04.2013 г. 

Извънредното Общо събрание на акционерите прие промени и в следните членове 

от Устава на ББР: Чл. 6, ал. 2, т. 11, Чл. 9, Чл. 11,  чл. 50 (добавена е нова алинея 8 и е 

изменена ал. 10), Чл. 54, ал. 1, Чл. 55, ал. 1 и 2, Чл. 57, ал. 8. Добавен е и нов Раздел V 

относно дейността на одитния комитет на Банката. Актуалният Устав на банката е вписан в 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 04.04.2013 г.  

 



През първото тримесечие на 2013 г. ББР продължи да развива Програма Партньори, 

като прие допълнителен пакет от преференциални мерки при финансиране на членове на 

организациите, с които са съгласувани меморандуми за сътрудничество. Новите финансови 

условия позволяват на фирмите да ползват преференциални лихви от 7% за текущи нужди 

и 7.5% за инвестиционно финансиране и да бъдат освободени от такса за одобрение и 

такса за управление за първите две години. С цел да информира бизнес средите за 

възможността, ББР започна да осъществява директни контакти с членовете на 

организациите. Банката също включи нови асоциации в програмата като подписа 

допълнителни споразумения със Съюза на мелничарите и Съюза на печатарската индустрия. 

 

 

 

 

 

Илия Караниколов       Христо Карамфилов  

Изпълнителен директор      Зам.-председател на УС  

и Пълномощник 

    

      

  


