
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БЪЛГАРСКА 

БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ” АД КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. 

(по неодитирани данни за 2011 г.) 
 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

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

банка АД. През април 2008 е трансформирана в Българска банка за развитие АД, след 

приемането на специален закон от Парламента 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.  

 

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА  

През третото тримесечие на 2011 г. българската икономика продължи да нараства, 

като според сезонно изгладените данни на НСИ реалния ръст на БВП е 1.6% спрямо 

третото тримесечие на 2010 г. За разлика от предходните тримесечия основен фактор за 

растежа през периода юли-септември е нарастването на вътрешното търсене и по-

специално на потреблението. Реалният ръст на индивидуалното потребление е 1,7% 

(сезонно изгладени данни), което е подкрепено от относително високия ръст на 

компенсациите на наетите лица. Ръстът на българския износ през третото тримесечие 

чувствително се забави като според данните на НСИ реалния ръст на износа през този 

период е 2%. Един от факторите за забавянето на растежа в икономиките на основни 

страни-партньори на България, и най-вече на тези на страните от ЕС.  

През третото тримесечие на 2011 г. активите на банковата система отбелязват 

растеж под влияние на устойчивото увеличение на привлечените средства от населението 

като в края на септември активите на системата достигат 76,5 млрд. лева или с 6% повече 

спрямо стойността им една година по-рано. Динамиката на кредитната дейност остава 

слаба, като брутните кредити (без тези за финансови институции) нарастват с 2,9% на 

годишна база. Кредитите за предприятия се увеличават с 5,2%, но ръстът на кредитите за 

домакинства остава твърде нисък, а потребителските кредити са дори под нивото си от 

преди дванадесет месеца. 

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 31.12.2011 г. балансовото число на ББР АД възлиза на 1 875 353 хил. лева, 

което представлява ръст от 36.51% спрямо 31.12.2010 г., като увеличението на актива на 

Банката е свързано основно с ръст в предоставени кредити и аванси на клиенти, вземания 

от банки и от Републиканския бюджет, както и инвестиции в дъщерни дружества.  

Кредитната дейност на банката се изразява както в директното предоставяне на 

заемни средства, така и посредством програми (продукти) за индиректно кредитиране на 

МСП (в т.ч. и селскостопански производители) или т.нар. он-лендинг. През четвъртото 

тримесечие на 2011 г. кредитната дейност на Банката бе активна, като на МСП и на големи 

корпоративни клиенти са предоставени както инвестиционни кредити, така и кредити за 

оборотни средства. 

През четвъртото тримесечие на 2011 г. ББР предостави държавен заем на 

Министерство на земеделието и храните в размер 335 млн. лв. с цел стартиране на нова 

гаранционна схема в рамките на Програмата за развитие на селските райони на ЕС за 

периода 2007-2013 г.  

 

ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА БАНКАТА  

По неодитирани данни към края на 2011 г. Банката регистрира нетна печалба в 

размер на 11 412 хил. лв., което представлява спад от 55.91% спрямо реализираният 

резултат към 31.12.2010 г. Спадът в нетния финансов резултат се дължи основно на 

еднократен ефект в отчета, свързан с начисляване на провизии по очаквани плащания по 

поети гаранции по Гранационният фонд за микрокредитиране в размер на 15 096 хил. лв.  

Нетните приходи за 2011 г. бележат ръст от 32,17% спрямо 31.12.2010 г. и 

достигат 61 258 хил. лева. Нетните приходи от такси и комисионни реализирани от Банката 

към 31.12.2011 г. нарастват със 125 хил. лева спрямо 31.12.2010 г., или ръст от 7.46%.  

 

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЛИКВИДНОСТ НА БАНКАТА  

За осъществяване на дейността си Банката търси най-оптималните източници на 

финансиране с възможно най-изгодната цена при дадените икономически условия.  

Към 31.12.2011 г. с най-голям дял в пасивите на Банката са депозити от клиенти, 

различни от кредитни институции – 38.75%, като стойността им към края на четвъртото 

тримесечие нараства до 466 802 хил. лв., в сравнение с 64 284 хил. лв. в края на 2010 г. 

Привлечените средства от международни институции отбелязват ръст спрямо същия период 

през 2010 г., като към края на четвъртото тримесечие на 2011 г. достигат 327 947 хил. 

лв., а делът им от пасивите на Банката е 27.22%.  



За нормалното функциониране на Банката е важно поддържането на оптимално 

ниво на ликвидност. Към 31.12.2011 г. коефициентът на ликвидните активи на Банката е 

14.32%.  

 

КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ  

Поддържаната от Банката капиталова адекватност надхвърля значително нормативно 

заложените изисквания от БНБ, което отразява адекватното покритие на рисковите й 

активи. Към 31.12.2011 г. собственият капитал на Банката (изчислен съгласно 

разпоредбите на Наредба №8 за капиталовата адекватност на банките) възлиза на 569 429 

хил. лв., а съотношението общата капиталова адекватност на банката възлиза на 55.03%, в 

сравнение с изискваните от регулатора 12%.  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 

2011 Г.  

 

С решение на Съвета на директорите от 20.10.2011 г. „Българска фондова борса – 

София” АД допусна до търговия на Неофициален пазар на облигации третата по ред емисия 

корпоративни облигации на „Българска банка за развитие” АД. Емисията е в размер на 20 

млн. евро,  разпределени в 20 000 броя обикновени, неконвертируеми, свободно 

прехвърляеми корпоративни облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с 

фиксиран лихвен процент 4,8% на годишна база, с лихвени плащания на всеки три месеца 

и срок на облигационния заем 5 години, считано от 30 декември 2010 г. На емисията е 

присвоен борсов код BI6B, а датата на въвеждане за търговия бе 28.10.2011 г.  

На 23.11.2011 г. международната рейтингова агенция “Фич Рейтингс” потвърди 

кредитните рейтинги на Българска банка за развитие (ББР). Дългосрочният кредитен рейтинг 

на ББР АД остава на инвестиционната степен “ВВВ-” с позитивна перспектива. Агенцията е 

мотивирала решението си със стабилното финансово състояние на ББР АД и по-добрите 

финансови показатели на банката в сравнение със средните за сектора. От “Фич Рейтингс” 

са отчели и високото ниво на капиталова адекватност, с която разполага банката – 63%. 

Оценката на кредитната агенция отразява също така и високата вероятност за подкрепа при 

необходимост от страна на собственика на ББР – българската държава.  

На 13.12.2011 г. международната рейтингова агенция „Фич Рейтингс” промени 

перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг „ВВВ-„ на Българска банка за развитие АД 

от „позитивна” на „стабилна” във връзка с аналогична промяна в перспективата на 

рейтинга на България. Всички останали рейтингови параметри на Банката останаха 

непроменени.  



През четвъртото тримесечие на 2011 г. стартира процес по утвърждаване на нова 

стратегия за развитието на ББР АД в хоризонт до 2014-16 год., която се ориентира към 

ускорен растеж, постигане на оптимална ангажираност на собствения капитал и адекватно 

ниво на познаваемост сред останалите банки на местния пазар. Предвижда се по-

нататъшно развитие на всички бизнес линии с ясен приоритет върху фокуса на ББР - 

сектора на МСП. Банката ще използва предимствата си за привличане на допълнителен 

ресурс, както по линия на допълнителни финансирания от международни финансови 

институции, така и чрез нови облигационни емисии. Ще бъдат направени необходимите 

допълнителни инвестиции за развитие на персонала и ИТ с цел адекватно ресурсно 

подсигуряване на увеличаващия се бизнес-обем.  

Българска банка за развитие АД спонсорира фондация „Васил Левски” за 

отпечатването на „Алманах по случай 175 г. от рождението на Васил Левски”.  
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