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І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАНКАТА 

Консолидираният доклад за дейността на “Търговска Банка Д” АД представя 

финансовото състояние на Банката и нейните дружества като една отчетна 

единица. 

Дружествата, консолидирани във финансовия отчет към декември 2013 г., са 

следните: 

Име на дружеството % собственост 

„Д Застрахователен брокер” ЕООД 100% 

„Д Имоти” ЕООД 100% 

 

1. Дейност 

“Търговска банка Д” АД е универсална търговска банка, притежаваща пълен 

лиценз за извършване на банкови услуги в страната и чужбина. 

Основен приоритет в дейността й е постигането на пълнота при обслужването 

както на водещи, така и на малки и средни предприятия, от отрасли на 

националната икономика, кредитиране на фирми по програми на българското 

правителство, банкиране на дребно, операции на вътрешния и международните 

парични и капиталови пазари, управление на активи, оказване на съдействие 

при реализирането на проекти по оперативни програми, включително и 

кредитиране, пълно банково обслужване на общини, разпоредители с 

бюджетни средства и др. 

 

2. Принадлежност 

„Търговска банка Д” АД е част от икономическата група, собственост на г-н Фуат 

Гювен, представена в България и Турция. 

 

3. Учредяване 

“Търговска банка Д” АД (с предходно търговско наименование „Демирбанк 

(България)” АД) е учредена с решение от 15.04.1999 г. на фирмено отделение на 

Софийски градски съд за неопределен срок като акционерно дружество.  

 

4. Банков лиценз 

„Търговска банка Д” АД е универсална търговска банка с пълен лиценз за 

извършване на банкови услуги в страната и чужбина в местна и чужда валута, 

както и извършване на всички други сделки по чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

кредитните институции. 
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5. Юридически статус и информация за нейните акционери 

Регистрираният акционерен капитал на ”Търговска банка Д” АД възлиза на 50 000 000 лв., разпределен 

в 50 000 бр. обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 

000 лв. Капиталът е изцяло внесен от едноличния собственик на капитала.  

 

6. Акционерната структура на “Търговска банка Д” АД в края на 2013 г. е, както следва: 

Акционер 
Притежавани акции 

към 31.12.2013 г. 
Процент 

г-н Фуат Гювен 50,000 100.00 

Общо 50,000 100,00 

 

7. Управление 

„Търговска банка Д” АД има двустепенна система на управление с Надзорен и Управителен съвети. 

Надзорният съвет (НС) избира членовете на Управителния съвет (УС), одобрява изпълнителните 

директори и определя тяхното възнаграждение. 

Към 31 декември 2013 г. в Надзорния съвет на Банката участват: 

1. г-жа Еленка Харизанова Манова – председателстваща НС, член; 

2. г-жа Емел Гювен – член; 

3. г-н Бахатин Гюрбюз – член; 

4. г-н Валери Борисов Борисов – член. 

Към 31 декември 2013 г. съставът на Управителния съвет е следният: 

 г-жа Анна Иванова Аспарухова – председател и изпълнителен директор; 

 г-н Ангел Кирилов Геков – член и изпълнителен директор; 

 г-н Гълъбин Николов Гълъбов - член и изпълнителен директор; 

 г-н Пламен Иванов Дерменджиев – член; 

 г-н Румен Димитров Петров – член; 

 

8. Настъпили промени в управлението и по регистрацията на “Търговска банка Д” АД през 2013 г. 

През периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. са извършени промени по регистрацията на Банката, както 

следва: 

1. През м. март 2013 г. от длъжността „член на УС и изпълнителен директор“, бяха освободени г-н 

Пламен Иванов Петров (който беше и председател на УС) и г-жа Радка Бонева Никодимова. Това 

обстоятелство бе вписано в ТР на 09.04.2013 г. 

2. Едновременно с тяхното освобождаване бе вписан нов изпълнителен директор – г-жа Гергана 

Чавдарова Беремска-Караджова, която от средата на 2008 г. бе член на УС на Банката. 

3. Пред м. април 2013 г. бе освободен от длъжността „Член на НС“ г-н Стоян Илиев Александров, 

който бе и председател на НС. Това обстоятелство бе вписано в ТР на 07.05.2013 г. 

4. С решение на едноличния собственик на капитала от 20.05.2013 г. бе сменен адресът на 
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управление на Банката, както следва: „гр. София 1606, Столична община, район „Красно село”, 

бул. „Генерал Е. Тотлебен“ № 8“. Това бе отразено и в Устава на Банката. Промяната бе 

съответно вписана в ТР. 

5. На 22.08.2013 г. по партидата на Банката в ТР към Агенция по вписванията бе вписан нов член на 

УС и изпълнителен директор – г-н Гълъбин Николов Гълъбов. 

6. На 03.10.2013 г. по партидата на банката в ТР към Агенция по вписванията бе вписан нов член на 

УС – г-н Пламен Иванов Дерменджиев. 

7. През м. октомври 2013 г. Надзорният съвет освободи г-жа Гергана Чавдарова Беремска-

Караджова от длъжността „член на УС и изпълнителен директор“, което обстоятелство бе 

впирано в ТР на 08.11.2013 г. 

8. На 02.12.2013 г. по партидата на банката в ТР към Агенция по вписванията бе вписан нов член на 

УС и изпълнителен директор – г-жа Анна Иванова Аспарухова. 

9. Г-жа Анна Иванова Аспарухова бе избрана за председател на УС. Изборът бе одобрен с решение 

на НС, съгласно Устава на Банката. 

 

9. Информация за лицата, управляващи и представляващи Банката 

Към 31.12.2013 г. Банката има трима изпълнителни директори и петима членове на Управителния съвет: 

o г-жа Анна Иванова Аспарухова – председател и изпълнителен директор, 

o г-н Ангел Кирилов Геков – член и изпълнителен директор, 

o г-н Гълъбин Николов Гълъбов - член и изпълнителен директор, 

o г-н Пламен Иванов Дерменджиев – член, 

o г-н Румен Димитров Петров – член. 

Съгласно изискванията на Закона за кредитните институции, разпоредбите на Устава на “Търговска 

банка Д” АД и търговската регистрация на дружеството, то се представлява от всички членове на УС 

колективно или заедно от двама изпълнителни директори.  

Изпълнителните директори и членовете на УС нямат участие в акционерния капитал на Банката. 

 

10. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон 

1. по чл. 187д – не е приложимо; 

2. по чл. 247, ал. 2: 

 т. 1 - Възнагражденията, получени общо през 2013 г. от членовете на НС и УС на Банката, са в 

размер на 884 хил. лв. 

 т. 2 - Няма такива сделки през 2013 г.; 

 т. 3 - Не съществуват ограничения на правата на членовете на съветите да придобиват акции и 

облигации на дружеството (Банката); 

 т.4 - Участията на членовете на НС и УС на Банката като неограничено отговорни съдружници, 

притежаването на повече от 25 % от капитала на други дружества, както и участието им в 

управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на 

съвети са, както следва:  
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Стоян Илиев Александров – председател на НС (за периода от 01.01.2013 до 07.05.2013 г.): 

 “Александров и сие“ ЕООД, ЕИК 130202069 – едноличен собственик на капитала и управител; 

 Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, ЕИК 103036629 - член на Съвета на директорите (СД); 

 Земеделска кооперация „Ленд о лейк”, ЕИК 829014536 – член на УС; 

 “Елкабел – Ко“ ЕООД, ЕИК 102208556 - управител; 

 “Елкабел“ АД, ЕИК 102008573 – председател на УС; 

 “Стал 2007“ ЕООД, ЕИК 175336717 – управител и собственик на капитала чрез “Александров и 

Сие“ ЕООД; 

 “Ронкали“ ЕАД, ЕИК 121414945 – член на СД, изпълнителен директор; 

 “Женева груп интернейшънал (България)“ ООД, ЕИК 121423741 – управител; 

 “Радино“ АД, ЕИК 121088247 – представляващ дружеството “Александров и Сие“ ЕООД в СД; 

 Фондация “Помощ за благотворителността в България”, БУЛСТАТ 121029426 – член на 

Управителния съвет; 

 Сдружение “Централен рибарски съюз”, БУЛСТАТ 131242522 – член на Управителния съвет; 

 Сдружение “Гражданско обединение “Св. Георги Софийски”, БУЛСТАТ 130333517 – член на УС; 

 “Крамекс“ АД, ЕИК 831635543 - представляващ дружеството “Александров и Сие“ ЕООД в СД; 

 Сдружение "Алумни клуб на завършилите ФСФ на УНСС", БУЛСТАТ 176491567 - член на УС. 

Еленка Харизанова Манова – председателстваща НС, член (за периода от 01.01.2013 до 31.12.2013 г.): 

 „Фортера” ЕАД, ЕИК 175194303 – член на СД; 

 „Гама Инвест” АД, ЕИК 831283821 – член на СД; 

 „Елкабел” АД, ЕИК 102008573 – член на УС; 

 „Варна мода”, ЕИК 121063663 – член на СД; 

 „Аидатур” АД, ЕИК 836143710 – член на СД. 

Валери Борисов Борисов – член на НС (за периода от 01.01.2013 до 31.12.2013 г.): 

 “Елкабел“ АД, ЕИК 102008573 – член на НС; 

 Сдружение "Камара на данъчните съветници в България", БУЛСТАТ 131443233 – член на УС; 

 Адвокатско дружество "Борисов и Борисов", БУЛСТАТ 175640079 – управляващ. 

Емел Гювен - член на Надзорния съвет (за периода от 01.01.2013 до 31.12.2013 г.): 

 „Варна мода”, ЕИК 121063663 – член на СД; 

 „Елкабел” АД, ЕИК 102008573 – член на НС; 

 „Гама Инвест” АД, ЕИК 831283821 - член на СД. 

  „Алфа Дери Конфексион Туризъм”, Турция, регистрирано в търговския регистър на Република 

Турция – член на Съвета на директорите. 

Бахатин Гюрбюз - член на НС (за периода от 01.01.2013 до 31.12.2013 г.):  

 Alternatifbank A.S. Istanbul, Turkey (Алтернатиф Банк, Турция) – член на Съвет на директорите; 

 Alternatif Finansal Kiralama A.S., Turkey– член на Съвет на директорите; 

 Alternatif Yatirim Ortakligi A.S., Turkey– член на Съвет на директорите. 
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Пламен Иванов Петров – председател на УС и изпълнителен директор (за периода от 01.01.2013 до 

09.04.2013 г.): 

 „Александров и партньори” ООД, ЕИК 131272241 – управител. 

Ангел Кирилов Геков – член на УС и изпълнителен директор (за периода от 01.01.2012 до 31.12.2012 г.):  

 "Пи Си Ей" ООД, ЕИК 201477526 – управител. 

Пламен Иванов Дерменджиев – член на УС (за периода от 03.10.2013 до 31.12.2013 г.):  

 ДП Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти"" ЕИК 202062287 – член на 

Управителния съвет; 

 "Фонд за устойчиво градско развитие на София" ЕАД, ЕИК 202033232 – член на Надзорния съвет. 

 т. 5 – през 2013 г. няма сключени договори по чл. 240 б от Търговския закон. 

 

11. Адрес 

Седалището и адресът на управление на „Търговска банка Д” АД е в гр. София, Столично община, район 

“Красно село“, бул. „Ген. Е. Тотлебен” № 8. 

 

12. Клонова мрежа 

Към 31 декември 2013 г. Банката осъществява своите функции с 60 структурни звена, в т.ч. ЦУ, 8 РФЦ, 22 

ФЦ, 20 офиса и 9 ИРМ, разположени в различни градове на страната. 

 

13. Персонал  

Към 31.12.2013 г. в Банката и дъщерните й дружества работят 393 служители. 

 

14. Финансовият резултат от дейността на „Търговска банка Д” АД за 2013 г. е печалба в размер  

на 193 хиляди лева. 

 

15. Задачи, решавани от “Търговска банка Д” АД през 2013 г. 

Разчетите и финансовата стратегия на Банката са разработени при отчитане на бизнес приоритетите, 

стоящи пред институцията в средносрочен период, направените инвестиции и планираните действия, а 

именно: 

- По същество Банката приключи успешно формирането на адекватна на амбициите и търговска 

инфраструктура - клонова мрежа.  

- Предприемат се стъпки за капитализиране на банката в подкрепа на ръста на активните и 

операции. 

- Процесът на влошаване качество на кредитният портфейл е загубил темп и острота. 

- В ход е процес на оптимизиране на разходите на Банката, в т.ч. предоговаряне на основни 

позиции от група „Разходи за външни услуги”; 

- В ход е проект за активно управление на активи, придобити по линия на възлагане, в т.ч. се 

водят преговори със заинтересувани инвеститори с цел окончателна продажба на такъв тип 

активи; 
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16. Отговорност на Ръководството 

Съгласно българското законодателство Ръководството на “Търговска банка Д” АД е задължено да 

изготвя годишни финансови отчети за всяка финансова година, които да отразяват достоверно 

имущественото и финансово състояние на Банката към края на съответния отчетен период, както и 

финансовите резултати за този период. 

При изготвянето на тези отчети Ръководството потвърждава, следното: 

 използваната счетоводна политика е подходяща и е прилагана последователно; 

 направените необходими преценки и предложения са в съответствие с принципа на 

предпазливостта; 

 използвани  са последователно приложимите счетоводни стандарти по закон; 

 годишният финансов отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие. 

Ръководството декларира, че: 

 където е необходимо, е направило най-добри приблизителни преценки и решения; 

 се е придържало към всички Международни стандарти за финансови отчети, приложими 

съгласно националното счетоводно законодателство за банките в България; 

 годишният финансов отчет разкрива състоянието на Банката с разумна степен на точност; 

 е предприело всички възможни мерки за опазване на активите на Банката и предотвратяване на 

измами.  

 

По силата на Решение на УС на „Търговска банка Д” АД 

 

 

 

 

 

 

Анна Аспарухова  Гълъбин Гълъбов 

председател на УС и 

изпълнителен директор 

 член на УС и  

изпълнителен директор 
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ІІ. МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 
 

1. Развитие на националната икономика  

Изтеклата 2013 г. бележи началото на икономическото възстановяване, както за 

Европейският съюз така и за България в частност. Въпреки прогнозите за 

скромни темпове и ръст на възстановяването за България, както и за слаб пазар 

на труда, очакванията са то да се разшири през 2014 и 2015 г., движено основно 

от нетния износ. След фискалните стимули на правителството през 2013 г., 

вероятността фискалната политика да остане непроменена през следващите две 

години е голяма. 

Данните за изменението на брутния вътрешен продукт през 2013 г. индикираха 

слабо нарастване, стимулирано от нетния износ и увеличението на публичните 

разходи, въпреки свитото потребителското търсене. Годишният ръст на БВП в 

размер на 0.9% остана значително под потенциалния темп на растеж на 

страната. Очакванията за изменение на БВП през 2014 и 2015 г. са съответно с 

1.7% и 2% - сравнително слабо в сранение с очакванията за други подобни 

икономики. Основните фактори, подтискащи ускорението на растежа, са 

свързани с емиграцията и демографския дисбаланс на страната. 

Въпреки че покупателната способност на домакинствата се увеличи в следствие 

на промяната в минималната работна заплата при условия на ниска инфлация и 

увеличение на пенсиите с 9% през април 2013 г., те продължават да са 

предпазливи в потреблението. Потребителското доверие нарастна, особено 

през втората половина на 2013 г., което дава индикации за възстановяването му 

през 2014 г. 

Възстановяването на частните инвестиции ще е постепенно и умерено, 

подкрепено от стабилния финансов сектор. Лихвените нива по кредити и 

депозити продължиха низходящия си тренд пред 2013 г., създавайки подобрени 

условия за кредитиране и подкрепа на бизнеса. 

След четири последователни години на спад в заетостта, пазарът на труда 

прояви първи признаци на стабилизиране през втората половина на 2013 г. 

Нивото на безработица достигна своя пик през 2013 г., бележейки 13%, като 

очакваният спад ще е бавен и нивото ще достигне 12% през 2015 г. 

Темповете на инфлация рязко спаднаха през 2013 г. до ниво от 0.4%, която бе 

засегната основно от спадащите цени на вносните стоки и намалението на 

държавно регулираните цени на енергията. Очакваното ниво на инфлацията за 

2014 г. е 0.5% и ускоряване до 1.8% през 2015 г.  

След три години на консолидация, бюджетният дефицит достигна 1.9% през 
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2013 г., в сравнение с 0.8% през 2012 г. Основните причини за удвояването му са свързани със 

стимулите за икономиката и увеличението на социалните разходи. Очаква се бюджетният дефицит да 

остане непроменен през 2014 г. и да намалее до 1.7% през 2015 г.  

 

2. Развитие на банковия сектор 

Банковата система в България приключи 2013 г. с добри финансови показатели, увеличени депозити, 

стабилно ниво на кредитите и съхранени буфери. През 2013 г. активите на сектора нарастнаха с 4%, 

достигайки 85.7 млрд. лв. Увеличиха се и вземанията от кредитни институции, както и портфейлите с 

ценни книжа. Паричните средства намаляха с 560 млн. лв. (6%) на годишна база. 

Привлечените средства от институции, различни от кредитните, се увеличиха с 9% на годишна база, като 

съществен принос за нарастването им имат депозитите от граждани и домакинства. Привлечените 

средства от кредитни институции към декември 2013 г. са с 14% по-ниски от тези през декември 2012 г., 

индикирайки продължаващия процес на издължаването на ресурс към компаниите-майки. Намаление 

се наблюдава и при подчинения срочен дълг, докато дългово-капиталовите (хибридни) инструменти 

нарастват. Динамиката в привлечените средства допринася за увеличаването на дела на ресурса от 

резиденти до 83.6%. 

Кредитният пазар в България демонстрира стабилност по време на финансова криза. Нивата на 

брутните кредити (без тези за кредитни институции) останаха без изменение на годишна база, 

повлияни от продължаващите поцеси по оптимизирането и реструктурирането на кредитните 

портфейли на банките. Общият размер на класифицираните кредити бележи тенденция на намаление, 

като съотношението на нетните кредити с просрочие над 90 дни се понижи до 10.28%. Увеличението на 

привлечените средства бе съпроводено с повишаване на размера на ликвидните активи, в резултат на 

което коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ, към 31 декември 

достигна 27.07%. 

Финансовият резултат към 31 декември 2013 г. бе повлиян от по-ниския спрямо края на 2012 г. размер 

на разходите за обезценка (с 11.7%, 141 млн. лв.) и от повишения нетен доход от такси и комисиони (с 

5.1%, 40 млн. лв.). Отчетената неодитирана печалба към 31 декември бе 585 млн. лв., или с 18 млн. лв. 

по-голяма от тази към 31 декември 2012 г. Възвръщаемостта на активите остана стабилна – 0.70% (при 

0.71% към декември 2012 г.). 

Нарастването на капитала от първи ред и намаленият размер на специфичните провизии за кредитен 

риск допринесоха за повишаването на стойността на съотношението за адекватност на капитала от 

първи ред до 16.04% в края на декември 2013 г. Въпреки намалението на подчинения срочен дълг, 

съответно на размера на капитала от втори ред, в края на декември 2013 г. общата капиталова 

адекватност на системата достигна 16.85%. Размерът на натрупания капиталов излишък се запази – 2.7 

млрд. лв. 

 

3. Перспективи за развитие през 2014 г. 

От началото на кризата се забелязва преструктуриране на фокуса на кредититране от строителството и 

сферата на предлагането на недвижими имоти към други сектори, свързани с усвояването на 
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европейски средства.  

Очакванията на анализаторите са следващата година да бъде относително по-благоприятна за износно 

ориентираните сектори и най-вече за браншовете на преработващата промишленост. Секторите, 

свързани с усвояването на европейски средства, като селско стопанство, бизнес услуги, ВиК инженерно 

строителство, също се очаква да продължат да бележат по-добри от средните темпове на растеж. 

Фирми от тези сектори най-вероятно ще бъдат и сред основните клиенти на корпоративни кредити през 

2014 г.  

По отношение на потребителското кредитиране се очаква положителен ръст през следващата година, 

съчетан с постепенно свиване на дела на лошите и преструктурирани кредити. Направената прогноза е 

подкрепена и от постъпващите данни за нарастване на доходите на домакинствата и положителните 

сигнали за раздвижване на пазара на труда. Тенденцията на нарастване на депозитите на граждани и 

домакинства се запазва. 

Ключов процес за банковият сектор в страната през следващите години ще бъде въвеждането на 

Регламент (ЕС) N 575/2013 относно пруденциалните изисквания към кредитните институции и 

инвестиционните посредници. Новите регулации ще окажат натиск върху пазарните участници по две 

основни направления: 

1) въвеждането на допълнителни капиталови буфери (предпазен, системен риск и антицикличен) в 

значителна степен ще компенсира релаксирането на долният праг за обща капиталова 

адекватност (от 12 % на 8%). В допълнение, трансферирането на специфичните провизии в 

разходи за обезценка (мин. 25% от съществуващите, за срок от четири години) е възможно да 

окаже допълнителен натиск върху капиталовите нива по линия на отчета за доходите и текущият 

финансов резултат.  

2) детайлизирането на изискванията и нормативите, в т.ч. формирането на допълнителни буфери, 

за покритие на ликвидни рискове. Само по себе си това ще доведе до частично 

преструктуриране на актива и повишено търсене на ликвидни активи, а впоследствие ще окаже 

и натиск за компенсиране на доходността. 
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ІII. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА 
 

През 2013 г. “Търговска Банка Д” и дъщерните й дружества продължиха да 

посрещат успешно предизвикателствата, свързани с високата конкуренция на 

банковия пазар в България и трудностите, произтичащи от силно лимитираната 

бизнес активност. Банката успя не само да устои на въздействието на трудната 

макроикономическа среда, но и да се фокусира върху променящите се нужди на 

клиентите, като предложи конкурентни продукти и услуги. През годината 

“Търговска банка Д” АД насочи своята бизнес стратегия основно към: 

 продължаване на работата по оптимизиране на управлението на 

активите и пасивите; 

 увеличаване на броя на корпоративните и индивидуалните клиенти и 

обема на операциите;  

 по-нататъшно повишаване на качество и ефективността от предлаганите 

банкови услуги и продукти, свързани с основните банкови операции – 

привличане на депозити и предоставяне на финансиране по различни 

проекти на клиенти;  

 оптимизиране и повишаване качеството на кредитния портфейл; 

 повишаване на ефективността при управление на риска; 

 предоставяне на конкурентно обслужване чрез развитие на 

информационните технологии; 

 оптимизиране на териториалното развитие на клоновата мрежа в 

областни центрове и градове на страната при отчитане на потенциала 

на региона, кризисните процеси в страната и политиката на Банката. 

 

1.Финансов резултат 

Таблица с основни показатели за дейността на “Търговска Банка Д” и 

дъщерните й дружества към декември 2013 и декември 2012 г. 
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Показатели Мярка 31.12.13 г. 31.12.12 г. 

Основни показатели – по баланс 

Общо активи хил. лв. 703 568 742 979 

Парични средства и средства в БНБ хил. лв. 97 756 80 924 

Вземания от банки хил. лв. 12 055 48 349 

Ценни книжа на разположение за продажба хил. лв. 90 561 71 437 

Ценни книжа, държани до падеж хил. лв. 162 101 187 096 

Предоставени кредити и аванси на клиенти (нетни) хил. лв. 314 906 330 821 

Задължения към банки хил. лв. 15 313 61 783 

Задължения към клиенти хил. лв. 618 129 612 326 

Собствен капитал  хил. лв. 66 374 65 596 

Резултати 

Нетен доход от банкови операции  хил. лв. 31 175 22 542 

Нетна печалба хил. лв. 193 1 855 

Нетен доход от лихви и други подобни доходи хил. лв. 16 555 14 614 

Нетен доход от такси и комисиони хил. лв. 7 772 6 081 

Нетен доход от търговски операции хил. лв. 3 526 1 187 

Друг доход от дейността хил. лв. 3 322 660 

Загуба от обезценка и несъбираемост по кредити хил. лв.  (9 767) (1 524) 

Оперативни разходи хил. лв. (21 166) (18 950) 

Брой клиенти брой 55,407 45,290 

Брой сметки брой 67,180 56,306 

Ресурси 

Персонал  Човека 393 387 

Структурни звена брой 60 59 

Общият размер на активите на “Търговска банка Д” към края на 2013 г. достигна 703.6 милиона лева. 

Годишното намаление на активите от 5% бе обусловено от намалението на кредитите, вземанията от 

банки и ценните книжа държани до падеж.  

Нетните кредити на банката намаляха с 16 милиона лева, като 10 милиона от тях се дължат на 

нарастване на обезценката по кредити.  

Допълнително кредитният портфейл бе засегнат от намаление на портфейла от корпоративни кредити. 

Задълженията към банки намаляха значително на годишна база вследствие на повишената ликвидност, 

а задълженията към клиенти останаха стабилни, с нарастване от 6 милиона лева. 
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Графики за годишното изменение на лихвоносните активи и пасиви на “Търговска банка Д” и 

дъщерните й дружества  

млн. лв. 
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“Търговска Банка Д” и дъщерните й дружества успяха да реализират положителен финансов резултат 

през 2013 г. и да подкрепят основните си регулаторни показатели, гарантирайки стабилност и 

устойчивост на своите клиенти. Резултатът към 2013 г. е силно засегнат от значителния ръст в 

обезценката по кредити, потвърждавайки решимостта на мениджмънта да оптмизира рисковите 

експозиции на банката, следвайки консервативен подход на провизиране. 

Резултатът от основна дейност на Банката през 2013 г. бележи значителен ръст на годишна база от 38%, 

демонстрирайки устойчивостта на традиционните банкови операции, реализирани от “Търговска банка 

Д”. Факторите, оказващи влияние са следните: 

 Увеличение на лихвения доход от предоставени кредити и аванси на клиенти, въпреки 

намаляващия обем, продиктувано от успешното преструктуриране и оптимизиране на 

кредитния портфейл. Реализираният ръст от 10% неутрализира в значителна степен 

намалението на приходите от лихви по депозити в банки и лихвения доход от инвестиции в ЦК и 

репо операции. 

 Намаление на разходите за лихви с 15%, в следствие на решението на мениджмънта за 

намаление на предлаганите лихвени проценти по депозити в унисон с пазарните тенденции, 

преобладаващи в банковия сектор през 2013 г. 

 Допълнителен позитивен ефект върху резултата от основаната дейност оказа ръстът от 28% в 

нетния приход от такси и комисионни и от 197% от търговски операции на Банката. В условия на 

силно ограничена кредитна активност през 2013 г., “Търговска банка Д” подкрепяше основната 

си дейност успешно, запазвайки стабилност на резулатите.  

 Гъвкаво управление на придобитите имоти, реализирайки други доходи от дейността  

Оперативните разходи на Банката през 2013 г. нарастнаха с 11.5%, засегнати от процеса на 

преструктуриране, увеличението на персонала и разходите, свързани с придобитите имоти. 
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Графики за годишното изменение на нетния доход и оперативните разходи на “Търговска банка Д” и 

дъщерните й дружества  

млн. лв. 
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Броят на клиентите и сметките нарастнаха с 20% на годишна база в резултат от прилагането на 

стратегията за стимулиране привличането на нови клиенти както при гражданите, така и при 

предприятията.  

Графики за годишното изменение на брой персонал, структурни звена, брой клиенти и сметки на 

“Търговска банка Д” и дъщерните й дружества 
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IV. РЕГУЛАТОРИ 

Към 31.12.2013 г. Банката е спазила всички регулативни изисквания на БНБ и 

българското законодателство. 

 

1. Ликвидност 

През 2013 г. “Търговска банка Д” АД продължи да поддържа много добра 

ликвидност. Отчетената в края на периода обща ликвидност бе 23,76%. 

БНБ следи за размерите и състава на ликвидните активи на банките и при 

необходимост определя минимални коефициенти за ликвидност за всяка 

отделна банка. 

 

2.Капиталова адекватност 

Отчетената капиталова адекватност на Банката към 31.12.2013 г. 14,33%, при 

изискум регулаторен минимум 12%, потвърждава добрата капитализация и 

стабилност на институцията. Банката следи капиталова база спрямо откритите 

валутни позиции, като максималното съотношение е до 30% за всички валути и 

респективно до 15% за всяка отделна валута, с изключение на позициите в евро. 

Капиталовата база спрямо големи рискови експозиции (общият размер на 

всички големи кредити) не може да надвишава 8 пъти капиталовата база на 

Банката. Експозицията към едно лице или свързани лица не може да надвишава 

25% от капиталовата база. 

Капиталовата база спрямо размера на направените вложения в недвижими 

имоти, оборудване, акции и дялове от нефинансови институции, като 

вложенията не могат да надхвърлят размера на капиталовата база на Банката, а 

само тези в недвижими имоти и оборудване – 50% от капиталовата база. 
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V. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА  
 

В хода на обичайната си стопанска дейност “Търговска банка Д” АД е изложена на различни финансови 

рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на 

справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани 

парични потоци.  

Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите на прогнозиране на финансовите пазари 

и за постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху 

финансовите резултати и състоянието на Банката. Текущо финансовите рискове се идентифицират, 

измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени за определяне на 

адекватни цени на банковите услуги и видовете продукти и на привлечените от нея средства от клиенти, 

както и за адекватно оценяване на пазарните обстоятелства на извършените от нея инвестиции и 

формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана 

концентрация на даден риск.  

Органите за управление на риска и нивата на компетенции са както следва: 

Управителен съвет - отговаря за цялостната организация и ефективното функциониране на системата за 

управление на риска в Банката, както и за насоките на нейното развитие.  

Изпълнителни директори - организират работата по правилното прилагане на възприетата политика по 

управлението на видовете риск и спазването на утвърдените лимити за дейностите, за които пряко 

отговарят, контролират работата на отделните структурни звена по отношение анализа и оценката на 

риска. 

Комитет за управление на активите и пасивите - разглежда всички политики, правила, процедури и 

лимити, отнасящи се до управлението на всички видове риск и ги предлага за одобрение на 

Управителния съвет, анализира текущото състояните на активите и пасивите на “Търговска банка Д” АД, 

наблюдава рисковете, свързани с управление на ликвидността на Банката и пазара на финансови 

инструменти и предлага конкретни мерки в случай на отклонение от приетите лимити или при 

извънредни ситуации. 

Кредитен комитет - прилага утвърдената от УС кредитна политика, извършва предварителен анализ на 

кредитните сделки от гледна точка на управление на кредитния риск и одобрява кредитни сделки в 

рамките на своите компетенции. 

Провизионен съвет - извършва оценка и класификация на рисковите експозиции и определяне на 

специфичните провизии за кредитен риск; взема решения за преструктуриране на рискови експозиции 

и предлага на УС тяхното одобрение. 

Комисия за оценка на рискови събития - взима решения за окончателно регистриране на настъпили 

оперативни събития, извършва оценка на евентуално възникналите загуби, анализира регистрираните в 

счетоводните регистри данни. 

Комисия по разглеждане на сигнали - разглежда, анализира и взима решения, относно постъпили в 



 

„Търговска банка Д” АД 

Консолидиран отчет 2013 
 

www.DBank.bg   

 
17 

Банката сигнали от клиенти. 

Комитет за сигурността на информационните системи - изпълнява планираща и координационна 

функция по отношение на дейностите, свързани със сигурността на информационните системи в 

Банката, одобрява процедурите по прилагане на правилата за информационната сигурност и ги 

предлага за одобрение от Управителния съвет на Банката; 

Екип по планиране на непрекъсваемостта на бизнес-процесите - отговаря за изготвянето на "План за 

непрекъсваемост на бизнес процесите" в Банката, отговаря за избора на методика за тест на плана за 

непрекъсваемост, отговаря за цялостната организация и провеждането на тестове, извършва анализи по 

възможностите за извършване на застраховки с цел възвръщане на загубите при рискове, които не 

могат да бъдат контролирани изцяло. 

Дирекции в Централно управление и структурни подразделения на “Търговска банка Д” АД, 

извършващи дейности, носители на риск, 

Дирекция "Управление на риска", 

Служба "Вътрешен одит". 

Надзорният съвет - упражнява общ контрол по прилагането на всички политики, правила и процедури, 

свързани с управлението на риска в Банката. 

Основните звена, които са отговорни пряко за управление на рисковете в Банката, са следните: 

Надзорен съвет – извършва общ надзор върху управлението на рисковете. 

Управителен съвет – отговаря за общия подход за управление на рисковете и одобрява стратегиите и 

принципите за управление на рисковете. 

Комитет за управление на активите и пасивите – анализира текущото състояните на активите и 

пасивите на Банката, наблюдава рисковете, свързани с управление на ликвидността на Банката и пазара 

на финансови инструменти и предлага конкретни мерки в случай на отклонение от приетите лимити. 

Кредитен комитет и Провизионен съвет – текущ анализ на кредитните сделки от гледна точка на 

управление на кредитния риск. 

Комисия за оценка на рискови събития - взема решения за окончателно регистриране на настъпили 

оперативни събития, извършва оценка на загубите (при възникване), анализира регистрираните 

(осчетоводените) данни. 

Изпълнителни директори – осъществяват оперативен контрол на всички банкови операции от гледна 

точка на спазване и текущо поддържане на определените лимити за конкретните видове риск. 

 БНБ осъществява допълнителен надзор върху управлението на рисковете в Банката чрез изискване на 

периодични отчети и последващ контрол по спазването на нормативно определените максимални нива 

за експозиция към определени видове рискове.  
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Контролът и управлението на рисковете е структуриран основно на базата на лимити по видове 

операции. Тези лимити рефлектират върху стратегията на Банката и пазарната й позиция, както и нивото 

на конкретния риск, който Банката определя като приемлив за нейните операции. 

Периодично се изготвят отчети за конкретните видове риск за извършване на последващ анализ и 

евентуална корекция на определените вече лимити по отделни видове операции и сделки. 

 

1. Кредитен риск 

Кредитен риск е рискът, при който клиентите/контрагентите няма да бъдат в състояние да изплатят 

изцяло дължимите на Банката суми в предвидения срок.  

Управлението на специфичния кредитен риск се осъществява от Провизионния съвет на Банката и се 

наблюдава от Управителния съвет. Функцията по управление на кредитния риск осигурява прилагането 

на подходяща политика и съответствието на тази политика със свързаните процедури и контроли за 

текущо наблюдение на всеки вид кредитна експозиция.  

Ръководството на “Търговска банка Д” АД текущо следи кредитния риск от концентрация на 

финансовите активи по сектори на икономиката, а така също и по отделни контрагенти на база на 

утвърдени лимити. Регулаторните лимити и вътрешното банковите лимити за максимални експозиции 

към едно лице и икономически свързани лица, в т. ч. към банки-контрагенти се оценяват и анализират 

периодично. Общата кредитна експозиция към отделен отрасъл, като процент от общия кредитен 

портфейл, се проследява периодично и се разглежда от Управителния съвет на Банката.  

“Търговска банка Д” АД има въведени вътрешни правила за оценка на кредитоспособността на 

конкретните контрагенти. Оценката се извършва на база на методология, обхващаща финансовата 

информация и информация за предложените обезпечения. Всички корпоративни кредити предоставени 

на частни предприятия, както и потребителските и жилищни кредити на физически лица са обезпечени. 

На периодичен принцип, но не по-малко от веднъж в годината, се извършва преглед и преоценка на 

предоставените обезпечения. 

 

2. Пазарен риск 

Пазарният риск е рискът от негативното движение на лихвените проценти, валутните курсове между 

различните валути и на пазарната цена на ценните книжа и другите финансови инструменти. Тези 

движения оказват влияние върху рентабилността на Банката.  

“Търговска банка Д” АД управлява притежаваните от нея финансови инструменти, отчитайки 

променящите се пазарни условия. Експозицията по отношение на пазарния риск се управлява в 

съответствие с лимитите за риск, определени от ръководството на Банката, посредством покупко-

продажба на финансови инструменти или чрез откриване на компенсираща позиция за хеджиране на 

риска.   
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2.1. Лихвен риск 

Банковата дейност води до непрекъснато поддържане на позиции, чувствителни спрямо движението на 

пазарните лихвени проценти, което оказва влияние върху финансовото й състояние и динамиката на 

паричните потоци. Лихвен риск е вероятността от потенциално изменение на нетния приход от лихви 

или нетния лихвен марж (разлика между брутен лихвен доход и брутен лихвен разход) и пазарната 

стойност на собствения капитал, поради изменение на общите пазарни лихвени равнища.  

Процедурите по управление на лихвения риск са свързани с текущото поддържане на разумен лихвен 

марж между приложимите лихвени проценти за привлечения ресурс и към активните банкови 

операции и се прилагат от гледна точка на чувствителността на Банката спрямо промени в лихвените 

равнища.  

“Търговска банка Д” АД постоянно следи движенията при чуждестранните валути, несъответствията в 

лихвените нива и в матуритетната структура на своите активи и пасиви. Също така текущо наблюдава 

промените в цените и доходността на търгуваните държавни ценни книжа.  

 

2.2 Валутен риск 

Валутният риск е риск от влиянието на колебания в преобладаващите валутни курсове върху 

финансовото състояние и паричните потоци на Банката в резултат на открити валутни позиции. Нетната 

позиция във всяка валута се следи постоянно от ръководството на Банката и дирекция "Финансови 

пазари и инвестиции", както и от членовете на Комитета за управление на активите и пасивите. 

Валутният риск е риск от негативното влияние на колебания в преобладаващите валутни курсове върху 

финансовото състояние и паричните потоци на Банката. Нетната позиция във всяка валута се следи 

постоянно от дирекции "Финансови пазари и инвестиции" и „Управление на риска”. Ежедневно се 

следи размера на откритата валутна позицияна на Банката (по отделни валути) и се предприемат 

необходимите действия за минимизиране на евентуалните ефекти за Банката от промяна на валутните 

курсове. Анализите показват, че Банката е изложена на минимален валутен риск, тъй като поддържа 

ежедневно лимитирани открити позиции по отделните видове валута, различна от еврото, което е с 

фиксиран курс спрямо българския лев.  

 

2.3 Ликвиден риск 

Ликвидният риск представлява риска от невъзможността на Банката да посрещне текущите и 

потенциалните си задължения, свързани с плащания, когато те са дължими, без да понесе неприемливи 

загуби.  

За да управлява риска, Банката поддържа във всеки момент високо ликвидни активи в различни валути. 

Контролът и следенето на общата ликвидност се извършват текущо от Комитета за управление на 

активите и пасивите в Банката въз основа на коефициенти, нормативно определени в Наредба 11 на 

БНБ.  



 

„Търговска банка Д” АД 

Консолидиран отчет 2013 
 

www.DBank.bg   

 
20 

Моделите за измерване и контрол на рисковата ликвидна експозиция на Банката включват анализите 

на: финансовия недостиг, ликвидния матуритетен разрив, основния ликвиден излишък/недостиг на 

краткосрочните активи/пасиви, показателя на средносрочна ликвидност и др. 

“Търговска банка Д” АД е задължена да поддържа минимални резерви в размер на 10 % от 

привлечените средства, съгласно изискванията на БНБ.  
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VІ. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

1. Корпоративно банкиране 

През 2013 г. “Търговска Банка Д” запази приоритетната си насоченост към 

финансиране на предприятия, акцентирайки върху повишаване на качеството на 

новоотпуснатите кредити при прецизна оценка на кредитния риск. Броят на 

новоодобрените фирмени кредити бе 183 с общ одобрен размер от 109 млн. 

лева. Отчетеният спад в размера на корпоративния кредитен портфейл с 9% се 

дължи на продажбата на част от нередовните експозиции, което доведе до 

подобряване на качеството на вземанията на Банката.  

При новоодобрените кредити, акцентът бе върху компании от малкия и среден 

бизнес, съумели да запазят пазарни позиции, въпреки продължаващата 

неблагоприятната икономическа конюнктура. Кредитите в размер до 500 000 

лева съставляват 60% от общата сума новоодобрени кредити.  

Строителният отрасъл продължи да заема основен дял в корпоративния 

кредитен портфейл на Банката, но общият размер на експозициите в този 

отрасъл бе намален с 11% спрямо предходната година. През отчетния период бе 

запазена активността във финансирането на селското стопанство, което доведе 

до ръст на общата експозиция на Банката в този сектор с 13% в сравнение с 

предходната година. В резултат на активното и успешно участие на Банката в 

обществени поръчки, делът на кредитните експозиции към второстепенни 

разпоредители на бюджетни средства нарастна до 27% от общия корпоративен 

портфейл. 

Продължиха усилията, насочени към ограничаване на негативния ефект от 

неблагоприятния макроклимат върху бизнеса. Въпреки това делът на 

необслужваните експозиции и експозициите в загуба достигна 22% от общия 

корпоративен портфейл на Банката от 17% през 2012 г. 

Поставените приоритети в развитието на корпоративния бизнес на Банката през 

2014 г. включват следното:  

 Успешно приключване на стартиралата в края на 2013 г. сегментация на 

клиентите с цел повишаване качеството на тяхното обслужване и 

оптимизиране на кредитния процес. 

 Увеличаване на коефициента на кръстосани продажби, включително 

между отделните сегменти. 

 Увеличение на нелихвените приходи, в т.ч. чрез предоставяне на 

застрахователни услуги чрез закупения от Банката през 2013 г. 

застрахователен брокер. 

 Увеличаване броя на обслужваните компании в секторите земеделие и 
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производство с експортна насоченост, както и на предприятията с държавно и местно 

управление. 

 Подписване на ново споразумение с ББР за предоставяне на целево финансиране в подкрепа на 

земеделските производители при преференциални условия, както и на споразумение с 

Националния гаранционен фонд за предоставяне на Банката на гаранционна линия, 

осигуряваща облекчени условия по отношение на предоставените обезпечения от 

кредитополучателите. 

 Активно управление на проблемните кредитни експозиции. 

 

2. Банкиране на дребно 

Въпреки неблагоприятната пазарна конюнктура през 2013 г. и продължаващата тенденция на силно 

ограничен ръст в кредитирането като цяло, Банката успя да отбележи позитивно развитие в сектора на 

банкиране на дребно, увеличавайки умерено обемите на кредитите, при подобрено качество на 

кредитния портфейл.  

Относно пазара на кредитни продукти за граждани средата се характеризираше с увеличена 

предпазливост у клиентите, породена от несигурността в бъдещето, растяща безработица, респективно 

вероятност от загуба на доходи.  

В тези условия общият портфейл с кредити на граждани нарастна със 7%, изпреварвайки ръста на 

банковата система от около 0.5% годишно. С основен принос за този ръст бяха потребителските 

кредити, с отчетен ръст от 6.1%, достигайки обем от 28.2 млн. лева. Жилищните кредити нарастнаха с 

12.8% при отбелязано намаление на портфейла на банковата система.  

През годината бяха въведени няколко нови продукта и програми, насочени към удовлетворяване на 

потребностите от кредитни продукти на подбрани целеви клиентски групи.  

През април бе въведен успешно нов продукт – потребителски кредит „Партньори”, насочен специално 

към служители в бюджетни организации, които превеждат работните си заплати в банката. За времето 

от въвеждането му до края на годината продажбите на този продукт надхвърлиха 50% от всички нови 

продажби.  

В четвъртото тримесечие на годината стартира проект по трансформиране на клоновата мрежа на 

банката от Функционално ориентирана към продажбено ориентирана, целящ изграждане на 

дългосрочно взаимноизгодно партньорство с клиентите. Извършена бе и съответната промяна в 

органограмата на ресора Банкиране на дребно в ЦУ, която да подкрепи и осигури успеха на тази 

трансформация. 

Следвайки сезонността в развитието на имотния пазар у нас , в края на месец октомври бе въведен и 

нов жилищен кредит „Наш дом“ с изключително атрактивни и конкурентни условия - равни лихви в 

левове и евро, базирани на пазарните индекси Софибор и Юрибор, целящи да осигурят яснота и 

прозрачност за клиентите ни и да утвърдят имиджа ни на коректен партньор.  
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Бяха проведени две последователни продуктови и продажбени обучения на силите по продажби в 

клоновата мрежа. Бе разработен и въведен в действие нов канал за дистрибуция на продуктите в 

сегмента Граждани – посредници, рефериращи клиенти за банкови продукти. 

В резултат на предприетите инициативи бе постигнато утрояване на исканията за жилищни кредити 

спрямо периода от началото на годината.  

Пред четвъртото тримесечие бяха въведени и програми „b2e” за предоставяне на специални условия по 

банкови продукти и услуги на работници, служители и мениджърски състав на селектирани 

работодатели, които получават трудовите си възнаграждения в Банката. Програмите целят устойчивото 

навлизане на институцията в целеви клиентски сегменти с добър профил и висок капацитет за ползване 

на многообразни банкови продукти. 

В условията на растящия пазар на депозитите на граждани и през 2013 г. целите на Банката бяха да се 

оптимизира депозитния микс, фокусиран върху устойчивото увеличение на привлечените средства по 

разплащателни и спестовни сметки и върху продължаващата диверсификация на депозитния портфейл. 

Депозитният портфейл остана стабилен, достигайки 245.6 млн. лева към края на годината. 

 

3. Връзки с обществеността и реклама 

През изминалия отчетен период бе продължена работата върху разпознаваемостта и утвърждаването 

на брандинга, предлаганата продуктова гама и креативната визия на “Търговска банка Д” АД сред 

целевите клиентски групи и в общественото пространство като цяло.  

Усилията бяха насочени към разработването на подходящи рекламни и електронни канали и РR 

присъствие в медиите. Приоритетно бяха използвани интернет реклама, печатна реклама, издания с 

национално и регионално покритие, както и интернет сайта на Банката.  

Целта на осъществяваната дейност беше преди всичко анонсиране на новите продукти и услуги, 

предлагани от Банката, с основен акцент върху техните изгодни и качествени параметри и 

съобразеността им с конкретните потребности на клиента, както и за затвърждаване на имиджа на 

институцията като коректен и гъвкав бизнес партньор. Организирани бяха и РR прояви, свързани 

предимно с откриването на нови офиси на Банката в страната. 

Занапред се планира по-нататъшно разгръщане на тази дейност чрез разширяване на досегашните и 

внедряване на нови канали за рекламна и РR комуникация с цел утвърждаване на позитивния имидж на 

Банката и нейната продуктова гама. 

 

4. Управление на активи и пасиви 

Управлението на активите и пасивите на банката се извършва в три основни направления: паричен 

пазар, валутна търговия и търговия с ценни книжа. Наличието на широка мрежа от контрагенти, местни 

и международни банки, осигурява пазарни валутни курсове и цени за всички сделки.  

Банката търгува главно със следните валути: български лев, евро, щатки долар, швейцарски франк и 

британска лира. 

Приоритет е осигуряването на ликвидността на Банката.  
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Доброто управление на паричните потоци и нарасналата маса от депозити на граждани позволява на 

банката да разполага с достатъчно ликвидни средства. В допълнение са договорени лимити с други 

банки и в случай на необходимост може да бъдат заемани средства от междубанковия паричен пазар.  

Управлението на ликвидността е свързано и с поддържането на минималните задължителни резерви 

съобразно регулаторните изисквания. През изминалата година “Търговска банка Д” АД е поддържала 

минималните си задължителни резерви в рамките на изискуемия размер.  

Друга основна дейност в тази насока е търговията с ДЦК и еврооблигации. Портфейлът от ДЦК е в 

основата на различни продукти, ориентирани към клиентите като репо-споразумения и др. 

 

5. Развитие на информационните системи 

През 2013 г., Банката обнови своя дейта център. Центърът покрива европейските стандарти за качество 

с изградените системи за контрол на достъпа, за пожароизвестяване и пожарогасене, системи за 

климатизация и вентилации. Центърът е сертифициран по стандартите на IBM Ниво 2+.  

Връзките към всичките структурни звена на банката са съгласно изискванията за сигурност при мрежите, 

съобразени с добрите практики за защита. Актуализира се и се подобри системата за мониторинг на 

комуникацията в Банката с цел осигуряване своевременно реагиране при възникване на проблем. 

Проекти в областта на програмното обезпечаване:  

 Система за Мултиканален достъп (СМКД); 

 Система за On-Line разплащания с карти към БОРИКА – 7*24, при която клиентите могат да 

следят своите авторизации в реално време през системата за Интернет банкиране. Беше 

настроена и системата за SMS известянате, за да предупреждава своевременно за въникнали 

прекъсвания.  

 Интеграция към MOBB – услуга за управление на банкови карти и плащания чрез мобилен 

телефон; 

 Обновяване на системен софтуер и оптимизации на базите даннни; 

 Разработени бяха редица по-малки проекти. 

 

6. Картова дейност 

През 2013 г. картовата дейност и използваните алтернативни пътища за реализация на предлаганите от 

“Търговска банка Д” АД електронни услуги се оформиха като един от основните центрове на доход за 

институцията, значението на който непрекъснато ще нараства. 

За годината се отчете нарастване на действащите дебитни карти в рамките на 28% и броят на активните 

дебитни карти достигна до 28 147. Създадената организация през 2013 г. е предпоставка активността на 

Банката да продължи и през настоящата 2014 г., като очакванията са да нарасне както броят на 

активните дебитни карти, така и масата на привлечения паричен ресурс.  

През годината успешно бе приключен проектът за трансформирането на картовите платежни сметки 

към универсални банкови сметки, което ще позволи на клиентите на банката да управляват гъвкаво 

паричните потоци през сметките си, както през електроните канали, така и през локациите на Банката. 
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Към 31 декември 2013 г. общият брой на инсталираните АТМ терминали достигна 70, което позволи на 

Банката да осигури допълнителни услуги на населението в над 60 населени места на страната. 

“Търговска банка Д” АД предлага на своите клиенти услугата cash advance (теглене на пари в брой от 

ПОС терминали в банкови офиси) в 56 локации на банката, както и услугата плащане на ПОС терминали 

при търговци, в 104 търговски обекта.Тази услуга дава възможност на нашите клиенти за по-лесно 

насочване на паричните потоци директно към тяхната банкова сметка.  

Като се отчита създадената организация и продължаващото нарастване активността при предлагането 

на услуги чрез ПОС терминали, следва да се очаква, че и през настоящата година Банката ще бъде в 

състояние да постигне набелязаните цели за броя на обслужваните клиенти и формираните от 

дейността приходи.  

 

7. Кореспондентски отношения 

Банката извършва преводи във всички основни чуждестранни валути, включително и в турски лири, като 

преводите в турски лири се извършват директно през съответните банки-кореспонденти в Турция. 

Кореспондентската мрежа на “Търговска банка Д” АД покрива 80 местни и чуждестранни банки. Банката 

има разкрити ностро-сметки във валута, както следва: 

EUR 

Commerzbank AG, Frankfurt am Main  

USD 

The Bank of New York Mellon, N.Y 

The Bank of New York Mellon, Frankfurt am 
Main 

 
Commerzbank AG, Frankfurt am Main 

Bankpozitif Kredi ve Kalkinma Bankasi A.S., 
Istanbul 

 Bankpozitif Kredi ve Kalkinma Bankasi 
A.S., Istanbul  

Unicredit Bulbank Sofia  Unicredit Bulbank Sofia 

Investbank Bulgaria, Sofia  Investbank Bulgaria, Sofia 

Bulgarian Development Bank, Sofia   
 

CHF Bank CIC (Schweiz) AG, Basel 
 

TRY 
Bankpozitif Kredi ve Kalkinma Bankasi, 
Istanbul 

 

GBP 
The Bank of New York Mellon, N.Y. 

Commonwealth Bank of Australia, Sydney 

 
AUD Commonwealth Bank of Australia, Sydney 

 

8. Дъщерни дружества 

„Д застрахователен брокер“ ЕООД е закупен от “Търговска Банка Д” АД и започна дейността си през 

август 2013 г. Има сключени договори със следните застрахователи:  

ЗАД „Алианц България“, ЗАД „Армеец“, ЗАД „Булстрад ВИГ“, ЗАД „Виктория“, „Дженерали застраховане“ 

АД , „ДЗИ ОЗ“ АД, „Евроинс“ АД, „Кю Би И“ - клон София, ЗК „Лев Инс“ АД „ОЗК Застраховане“ АД, ЗК 

„Уника“ АД., „ХДИ Застраховане“ АД, „Ей Ай Джи Юръп Лимитид (клон България).  
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Предлага всички продукти от Общо застраховане: Имущество, Каско, Гражданска отговорност, 

Селскостопански застраховки, Застраховки на отговорности, както и Животозастраховане – спестовни, 

рентни, рискови застраховки Живот. 

Програма за 2014 г.включва разрастване на предлаганите застрахователни продукти, оптимизиране на 

настоящите договори и условия, обслужване на по-голям брой договори, създаване на специализирани 

нови продукти и пласиране за крайни потребители, разработване на софтуер за единна база данни за 

застраховки, онлайн базирани приложения за издаване на застраховки Гражданска отговорност и 

Имущество. 
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VІІ. ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ 
 

Бизнес стратегията на “Търговска Банка Д” АД е насочена към по-нататъшното 

развитие на пазара за банкови услуги като универсална банка, която предлага 

всички типове продукти и услуги, предназначени за корпоративни клиенти, 

институционални клиенти и физически лица. 

През следващите години, Банката ще продължи да нараства умерено в 

корпоративния сегмент, ползвайки натрупания опит в това направление и 

същевременно се предвижда през 2014 г. да започне по-активно предлагане на 

продукти и услуги на клиенти от банкиране на дребно.  

Основен приоритет ще бъде увеличаване на клиентската база и продадените 

продукти, което да е съобразено с оценката на риска и развитие на контролните 

механизми. Ще се разширява продуктовата гама, услугите и каналите на 

дистрибуция. Ще се обърне внимание на подобряване на клиентското 

обслужване, като за тази цел ще се създадат необходимите условия чрез 

автоматизация на процесите, развитие на ИТ системите и електронните канали. 

Подобряването на ефективността ще е важна цел пред Банката. Приоритет ще 

бъде и развитието на персонала, като целта е подобряване на продажбените 

умения и гарантиране на изпълнението на поставените бизнес цели. 

Разчетите и финансовата стратегия на “Търговска Банка Д” АД са разработени 

при отчитане на бизнес приоритетите, стоящи пред банката в средносрочен 

период, направените инвестиции и планираните действия. 

През 2014 г. Банката планира да постигне нетен финансов резултат преди 

данъци в размер на 1,205 хил. лв. Нетният лихвен доход ще остане с водещ 

принос, като очакваме да достигне 18,148 хил. лв. Нетният доход от такси и 

комисионни ще достигне 9,309 хил. лв. Запазва се консервативният подход при 

оценката на поетите рискове. При изготвянето на разчетите са отчетени и 

променените нормативни изисквания (Регламент Регламент (ЕС) N 575/2013). 

В областта на FX пазара ще бъде запазена досегашната консервативна политика 

за непоемане на допълнителен риск. Очакваният общ доход от подобни 

операции е в рамките на 1,488 хил. лв. Административните разходи ще 

нарастнат с 10%. 

Сумата на активите в края на 2014 г. ще достигне 800,102 хил. лв. Ръстът на им 

кореспондира с увеличение делът на брутните кредити. Последните ще 

достигнат дял от 51% при 49% в края на 2013 г. Средният годишен ръст на 

кредити и вземания от домакинства и граждани е над 60%, което се обуславя от 

ниската база и кореспондира с бизнес целите и стратегията на Банката.  
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Привлечените средства следва да нарастнат със 7% до края, съответно 10% за домакинства и граждани, 

5% за корпоративни клиенти и около 5% за бюджетни разпоредители.  

В края на 2014 г. се предвижда общата капиталова адекватност да е около 18.7%. Съотношението 

„Брутни кредити / депозитна база” се очаква да достигне 59 % в края на 2014 г. През 2014 г. банката 

съхранява високо ниво на ликвидност като в края на годината КЛА се запазва над 30 %. Съотношението 

Разходи / Приходи отчита влошаване което е естествено следствие от планираните съществени 

реорганизации и инвестиции. Динамиката на лихвеният марж е позитивна като в края на 2014 г. 

очакванията са да достигне ниво от 2.27 %. 

 

 

VІІІ. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА 
 

На 20 януари 2014 г. бе проведено извънредно заседание на едноличния собственик на капитала на 

“Търговска банка Д” АД, на което бе взето решение за увеличаване на капитала на Банката от 50 000 000 

лв. на 75 000 000 лв. 

Този доклад е изготвен в съответствие с изискванията на член 33 от Закона за счетоводството. 

Той е приет и подписан от членовете на Управителния съвет на „Търговска банка Д” АД на 1 април 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анна Аспарухова  Гълъбин Гълъбов 

Изпълнителен директор, 

председател на УС 

 Изпълнителен директор, 

член на УС 
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