
 

 

 
ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ 

 
В изданието на седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика от 22 октомври 2009 
г. беше публикуван материал със заглавие „Потребителски кредити в подкрепа на платежния 
баланс?!?!”. Основният акцент в публикацията е наличието на жилищни ипотечни кредити и 
потребителски заеми на обща стойност малко над 2 млн. лв. в кредитния портфейл на ББР.  
 
Във връзка с изложеното в публикацията, искаме да заявим следното: 
 
Законът за ББР изрично забранява отпускането на кредити на физически лица. Законът 
предвижда изключение единствено за служители на банката. Цитираните в материала на 
ИПИ суми са именно заеми, отпуснати на служители на институцията. Кредитите напълно 
отговарят на законовите изисквания и банковите регулации  у нас.  
 
Общият обем кредити за служители съставлява 0.2% от обема на дейността на банката. 
Очевидно е твърде пресилено да се говори за политика на банката въз основа на цитираните 
суми. Несериозно би било и да се търси връзка между тези кредити и платежния баланс на 
страната.  
 
В цитирания материал се твърди, че „бюрократи раздават пари на техни избрани фирми” и 
че „данъкоплатецът не знае как се харчат парите му”. В тази връзка припомняме на авторите 
на материала, че ББР е подчинена на общото и специално законодателство, което е 
приложимо за всяка една банка на българския пазар. Банките за развитие са общоприет 
европейски модел за управление на публични ресурси. За пореден път припомняме, че 
единствената страна в Европа без банка за развитие е Ирландия. Този модел е алтернатива 
на традиционни форми на подкрепа за сектори на икономиката от тип субсидия, грант. 
 
Банката не се ползва със специални привилегии спрямо останалите банки на пазара. В 
банката са създадени условия за ефективно и прозрачно управление на публични средства в 
пълен синхрон с банковите регулации.  
 
Управленският екип на институцията - началници на управление и отдели, е съставен от 
професионалисти със среден стаж в банковия сектор от над 15 години. Печалбата преди 
данъци на ББР към 30.09.2009 г. възлиза на 14 млн. лева. Всеки лев от този резултат е 
насочен обратно в икономиката на страната. ББР е неизменно сред банките с най-висока 
възвръщаемост на активите в банковата система у нас.  
 
Считаме, че намеците за неправилно и неефективно управление на ББР са неуместни и са 
израз на неаргументирано и емоционално отношение към институцията. Не отричаме 
правото на собствено индивидуално мнение относно ББР. Апелираме дискусиите на банкова 
тематика да се водят с факти и експертни аргументи, а не на базата на предубедени и 
безпочвени допускания. Вярваме, че цитираната публикация не кореспондира с авторитета 
на ИПИ като институт, практикуващ задълбочен и информиран прочит на значими за 
българското общество проблеми. 
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