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Коя е Групата на ББР?
Национална среда

Развитие

Групата е притежавана
от българската държава
- 99.9% нейна
собственост (чрез
Министерство на
икономиката).

Понастоящем Групата навлиза в нова роля в областта на
публичните и инфраструктурните проекти, с фокус върху
транспортния сектор, водната и енергийната инфраструктура и
публично-частните партньорства.

Рейтинг: дългосрочният
кредитен рейтинг BBB с
положителна
перспектива присъден
от Фич Рейтингс, е
равен на суверенния
рейтинг на българската
държава.

Групата предлага дългосрочно финансираме и споделяне на риска
чрез гаранционни схеми.

Седалището на Групата
е в гр. София.
Основния акционер –
държавата – се е
ангажирал с подкрепа
както на
институционално, така и
на оперативно ниво
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Целта е подпомагане на правителствената икономическа
политика.

Подкрепяме МСП, микро и стартиращи предприятия чрез кредити
и гаранционни портфейли.
Предоставяме микро –кредитиране, микро-лизинг и портфейли
гаранции чрез дъщерните дружества – Национален гаранционен
фонд, Микрофинансираща институция Джобс, ББР Лизинг, ББР
Факторинг, Фонд за капиталови инвестиции – в които ББР е
едноличен или мажоритарен собственик
Инвестираме е ключови за българската икономика сектори- микро
и малък бизнес, енергийна ефективност, земеделие и градска
инфраструктура.
Целим да придобием дългосрочно дялово участие в предприятията
във фаза на растеж чрез Фонда за капиталови инвестиции

www.bbr.bg

Банката
Учредена през 1999
г. с мисия да
оказва подкрепа на
МСП, ББР се разви
до пълнокръвна
финансова група,
предоставяща
услуги в областта
на кредитирането,
гаранциите,
лизинга и
факторинга,
структурното
финансиране и
дяловите участия,
Притежаваща
пълен лиценз от
БНБ и покриваща
националните и
европейските
пруденциални
регулации (Basel
III).
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Обединението прави силата
Ние сме финансова група, която е призвана да запълни съществуващия пазарен недостиг в частния и в публичния сектор
на Република България.
Ние изграждаме трайни взаимоотношения и разширяваме броя и географския обхват на нашите международни
кредитори в пределите на Европа и Азия.
Групата на ББР активно участва в обединенията и асоциациите на институциите в ЕС със сходен на Банката статут, като
допринасяме за създаването на общи политики и обменяме опит в прилагането на най-добрите практики.

Международно сътрудничество:
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Нашите финансови решения и продукти

Гаранции за финансови
институции
✓

Гаранции за търговските
банки, портфейлни
гаранции за МСП, по
програми за развитие на
селското стопанство,
аквакултури и рибарство.

Кредити за предприятия:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Проектно финансиране
Търговско финансиране
Агробизнес
Инвестиционни кредити
Оборотно финансиране
Микро-кредитиране

Кредити и гаранции за
финансови институции
✓ Он-лендинг и гаранционни
схеми за споделяне на риска
(до 100%, с таван за
размера)

Заеми за финансови институции:
✓
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✓
✓
✓

Он-лендинг за финансиране
на МСП
За инвестиции
За оборотен капитал
За лизинг
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Резултати от нашата дейност
Българска банка за развитие
€1 750 млн. кредити за български предприятия.
€ 925 млн. привлечен ресурс от 9 международни кредитора, изцяло инвестиран в икономиката на Република България.
€ 1 200 млн. ресурс за използване договорен по рамкови споразумения.
В допълнение 8 500 малки и средни предприятия са подкрепени чрез индиректното кредитиране на 29 местни финансови
институции. Общият размер на финансирането възлиза на € 760 млн.

Национален гаранционен фонд
Издадени гаранции, допълващи обезпечението по заемите предоставяни от търговките банки. Възобновяване на кредитирането
на стартиращи предприятия и на компании без кредитна история.
Партньорски програми с 18 търговки банки.
9 гаранционни програми с общо гарантирани заеми в размер на €1 200 млн. за последните 11 години.
Подкрепени над 9,000 компании , включително над 1 100 стартиращи.

Микрофинансираща
IV. Key Financialsинституция Джобс
Улеснява достъпа до финансиране на микро и малки предприятия, стартиращи компании, земеделски производители, свободни
професии, занаятчии и др. Подкрепя предприятия във фаза на растеж чрез микрокредити, лизинговане на активи, дялови
участия, и по-добър достъп до финансови услуги.
Над 400 предприятия финансирани с кредити и лизинги за над €18 млн.

Новоучредени дъщерни дружества
В края на 2018 и началото на 2019 ББР създаде 3 нови дъщерни дружества – Фонд за капиталови инвестиции, ББР Лизинг и ББР
Факторинг – с цел разширяване на обхвата на услугите на Групата и по-пълно покритие на нуждите на специфичната й клиентска
база от малки и средни предприятия.
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Успешни проекти:

Културно наследство – комплекс
„Косовските къщи“

Арт център „Сити Марк“
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Холдинг „Приста Ойл“ – производител ма
моторни и индустриални масла

Мидена ферма
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Национална програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради (2015 – 2023)
Договорен размер: EUR 1.022
млрд.
гарантирани от българското правителство;
Приемливи мерки: енергийна ефективност и
структурни рехабилитационни инвестиции.
Изпълнение: децентрализирано, осъществява
се чрез 265 общини.
Крайни
бенефициенти:
собственици
и
ползватели на многофамилни жилищни сгради
Финансиращи институции:
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Обосновка: Многофамилните жилищни сгради построени в периода 1960 - 1989 г. са високо
енергоемки. Сервизните системи и облицовките на сградите са амортизирани и е необходимо да се
реновират или да се заменят с нови. Домакинствата в България са третият най-голям потребител на
електрическа енергия с дял над 25% и със сходен по обем принос към емисиите парникови газове.
Националната програма за енергийна ефективност /НПЕЕ/ подкрепя ангажимента на ЕС за намаляване
на вредните емисии с 20% до 2020 г.. Програмата осигурява финансиране на инвестиции за снижаване
на енергийните загуби в многофамилните жилищни сгради, като по този начин се постига и намаляване
на енергийната бедност в страната.
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