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ДОКЛАД 

ЗА  

ДЕЙНОСТТА НА „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД  

КЪМ 30 септември 2017 г. 

(на консолидирана основа), 

 
изготвен съгласно чл. 100о, ал. 4, т. 2 от Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 33, ал. 1, т. 2 и т. 7 и ал. 3 от Наредба № 2 на 
Комисията за финансов надзор (КФН) за проспектите при публично 

предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за 
разкриването на информация  

През деветмесечието на 2017 г. Първа инвестиционна банка АД (ПИБ, 

Банката) продължи успешното си развитие като иновативна, стабилна и коректна 

кредитна институция. 

Основни моменти от дейността на ПИБ към 30 септември 2017 г.: 

 На 30 януари 2017 г. бе представен неконсолидираният неодитиран 

финансов отчет на Първа инвестиционна банка АД към 31 декември 2016 г.; 

 На 2 март 2017 г. бе представен консолидираният неодитиран финансов 

отчет на Първа инвестиционна банка АД към 31 декември 2016 г. 

 На 16 март 2017 г. бе публикувана покана към миноритарните акционери на 

Първа инвестиционна банка АД за среща с представители на ръководството; 

 На 17 март 2017 г. бе оповестен годишният неконсолидиран (одитиран) 

финансов отчет на Първа инвестиционна банка АД към 31 декември 2016 г.; 

 Информация за проведена среща с миноритарни акционери на Първа 

инвестиционна банка АД беше оповестена на 24.03.2017 г.; 

 Годишният консолидиран (одитиран) финансов отчет на Първа 

инвестиционна банка АД към 31.12.2016 г. беше оповестен на 10.04.2017 г.; 

 Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „Първа 

инвестиционна банка” АД и материалите за събранието бяха оповестени на 

21.04.2017 г.; 
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 Уведомление относно стратегически възможности, разглеждани от „Първа 

инвестиционна банка“ АД, беше публикувано на 27.04.2017 г.; 

 На 02.05.2017 г. беше оповестен тримесечният неконсолидиран финансов 

отчет (неодитиран) за дейността на Първа инвестиционна банка АД към 

31.03.2017 г.; 

 Уведомление за промени в Управителния съвет на „Първа инвестиционна 

банка“ АД беше публикувано на 05.05.2017 г.; 

 Уведомление за резултатите от редовното годишно Общо събрание на 

акционерите на Първа инвестиционна банка АД беше публикувано на 

29.05.2017, а протоколът от събранието беше публикуван на 31.05.2017 г.; 

 Тримесечен консолидиран финансов отчет (неодитиран) за дейността на 

Банката към 31.03.2017 г. бе оповестен на 30.05.2017 г.; 

 Уведомление за промени в Устава на ПИБ АД беше публикувано на 

26.06.2017 г.; 

 ПИБ АД оповести информация съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на 

30.06.2017 г.; 

 На 4 юли 2017 г. ПИБ АД оповести, че международната рейтингова агенция 

Moody's е повишила дългосрочните депозитни рейтинги за местна и чужда 

валута на Банката на B1, а на 10 юли 2017 г. – че рейтинговата агенция Fitch 

Ratings е повишила дългосрочния рейтинг (IDR) на Банката от ‘B-’ на ‘B’, а 

рейтинга й за жизнеспособност (VR) от ‘b-’ на ‘b’; 

 Неконсолидираният (неодитиран) финансов отчет на Първа инвестиционна 

банка АД към 30 юни 2017 г. беше публикуван на 31.07.2017 г.; 

 Във втората половина на август 2017 г. бяха оповестени промени в състава 

на Управителния съвет на ПИБ АД – на 23 август, че г-н Васил Христов се 

освобождава от позицията изпълнителен директор и член на Управителния 

съвет, а на 25 август, че г-жа Севдалина Василева е избрана за изпълнителен 

директор и член на Управителния съвет; 

 Консолидираният (неодитиран) финансов отчет на Първа инвестиционна 

банка АД към 30 юни 2017 г. беше публикуван на 30.08.2017 г.; 
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 На 8 септември 2017 г. бе отправена покана към миноритарните акционери 

на Първа инвестиционна банка АД за среща с представители на 

ръководството, а на 14 септември бе публикувана информация за 

резултатите от проведената среща; 

 Промените в Управителния съвет, оповестени през август 2017 г. бяха 

отразени в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 11 и 12 

септември 2017 г. 
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Преглед на дейността на ПИБ към 30 септември 2017 г. на консолидирана основа 

• Данни за балансовите позиции към 30 септември 2017 г.  

Балансовото число на Банката към 30.09.2017 г. достига 8,806 млн. лв. и по този 

начин Първа инвестиционна банка АД запазва мястото си сред водещите банки 

в българската банкова система. Депозитите от други клиенти към 30.09.2017 г. 

са в размер на 7,516 млн. лв. и по този показател отново Банката затвърждава 

позицията си в челните кредитни институции в страната. Счетоводният 

собствен капитал за деветте месеца на 2017 г. нараства с 61 млн. лв. главно 

поради генерираната печалба за периода в размер от близо 64 млн. лв. 

Вземанията от клиенти по балансова стойност са в размер на 5,015 млн. лв. 

• Данни за печалбата към 30 септември 2017 г. на консолидирана основа  

Нетната печалба на Банката за деветте месеца на 2017 г. възлиза на 63,914 хил. 

лв., с 4,890 хил. лв. повече от същия период на 2016 г. Общите приходи от 

банкови операции за деветмесечието на тази година възлизат на 300,385 

хил. лв. Нетният лихвен доход е в размер на 197,825 хил. лв., а нетният доход 

от такси и комисиони е 76,413 хил. лв. 

• Капиталови ресурси  

Коефициентът на капиталова адекватност на ПИБ АД към 30 септември 2017 г. 

достига 16.07 %, увеличение с 0.94 процентни пункта спрямо 31.12.2016 г. 

главно поради отчетеното през първо полугодие на 2017 г. капитализиране на 

печалбата за 2016 г. Адекватността на капитала от първи ред е 16.06%, а 

съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 13.02%. През 

периода Банката спазва и съществено превишава регулаторните капиталови 

изисквания. 
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• Ликвидност 

Коефициентът на ликвидност на ПИБ АД, изчислен съгласно изискванията на 

Наредба 11 на БНБ, към 30 септември 2017 г. достига 25.22 %, показвайки 

стабилна ликвидна позиция.  

• Общо 155 клонове и офиси в страната     

Към 30 септември 2017 г. общият брой на клоновете и офисите на Първа 

инвестиционна банка АД в България е 155. Броят на клоновете и офисите 

отразява придържането към политиката за синергия и поддържане на 

оптимална ефективност на клоновата мрежа на Банката. 
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Приложение 1 

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 30 септември 2017 г. 
ПО ЧЛ. 33, АЛ. 1, Т. 7  

ОТ НАРЕДБА №2 
за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар 

на ценни книжа и за разкриването на информация  

a) информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, 
причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия 
резултат и собствения капитал на емитента  
 
Няма нови стандарти или изменения към съществуващи стандарти, издадени от 
СМСС и приети от ЕС, които да са в сила за текущия отчетен период. 
Счетоводната политика прилагана от Банката при изготвянето на настоящите 
междинни съкратени финансови отчети е същата, която е приложена при 
изготвянето на последните годишни финансови отчети за годината, приключваща 
на 31 декември 2016 г. 
 

б) информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва 
в такава група:  
 
Към 30 септември 2017 г. са настъпили промени в икономическата група на Първа 
инвестиционна банка АД: 

На 15.08.2017 г. в ТР като управител на „АМС имоти“ ЕООД е вписан Кирил 
Георгиев на мястото на Божидар Дачев. 
На 25.08.2017 в ТР към Агенция по вписванията са вписани промени в 
управлението на дружество „Лега Салюшънс“ ЕООД: Божидар Дачев е отписан 
като управител, дружеството се управлява и представлява от досегашния 
управител Сава Арабаджиев. 
На 07.09.2017 с решение на общото събрание на съдружниците на “Дебита” 
ООД, ЕИК 200989819, са взети следните решения: освобождава от длъжност и 
отговорност управителят на дружеството Неделчо Василев Неделчев; избира се 
и се назначава за нов управител Светозар Александров Попов, който да 
управлява и представлява дружество „Дебита“ ООД 
На 07.09.2017 с решение на общото събрание на съдружниците на „Реалтор” 
ООД, ЕИК 200990052, са взети следните решения: освободени са от длъжност и 
отговорност управителите на дружеството Евгени Кръстев Луканов и Неделчо 
Василев Неделчев, избран и назначен е за нов управител Йордан Димитров 
Петров, който да управлява и представлява дружество „Реалтор” ООД, ЕИК 
200990052.  
С решение от 29 септември 2017 се освобождава от длъжност и от отговорност 
управителя на дъщерното дружество на ПИБ АД „Търнараунд Мениджмънт“ ЕООД, 
ЕИК 202475975 – Милка Димитрова Тодорова. 
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в) информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, 
като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни 
вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, 
преустановяване на дейност:  
 
Вж. „б” по-горе. 
г) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на 
публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат 
резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и 
обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-
малко за следващото тримесечие:  
 
Не са публикувани прогнози за резултатите за 2017 година. 

д) данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в 
общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните 
от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период:  
 

 към 30 юни 2017 г към 30 септември 2017 г 
  Брой акции % от 

капитала Брой акции % от 
капитала 

Г-н Цеко Минев 46 750 000 42,50% 46 750 000 42,50% 
Г-н Ивайло Мутафчиев 46 750 000 42,50% 46 750 000 42,50% 

 

е) данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента 
към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от 
края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно:  
 

Членове на Управителния 
съвет 

Към 30 юни 2017 г. Към 30 септември 2017 г. 

Брой акции %  
от капитала Брой акции %  

от капитала 
Неделчо Неделчев 350 0,00 Без промяна 
Васил Христов* 21 676 0,02 Без промяна 
Мая Ойфалош  2 350 0,00 Без промяна 
Севдалина Василева**  0 0,00 
Светослав Молдовански 0 0 Без промяна 
Светозар Попов 0 0,00 Без промяна 
Живко Тодоров 0 0,00 Без промяна 
Надя Кошинска 234 0,00 Без промяна 

 
 
*Отписан като член на УС в ТР на 11.09.2017 
**Вписана в ТР като член на УС на 12.09.2017 
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Членове на Надзорния съвет 
Към 30 юни 2017 г. Към 30 септември 2017 г. 

Брой акции % от 
капитала Брой акции % 

от капитала 

Евгени Луканов  337 139 0,31 Без промяна 
Мая Георгиева  11 388 0,01 Без промяна 
Йордан Скорчев  19 125 0,02 Без промяна 
Георги Мутафчиев  9 454 0,01 Без промяна 
Радка Минева - 0,00 Без промяна 
Юрки Коскело - 0,00 Без промяна 

 

ж) информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, 
касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения 
капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на 
емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му 
капитал, се представя информация за всяко производство поотделно:  
 
Няма настъпили събития. 

з) информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, 
предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или 
негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера 
на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, 
лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и 
срок: 
 
Първа инвестиционна банка АД е публично дружество, част от чиято основна 
дейност е публично привличане на влогове или други възстановими средства и 
предоставянето на кредити или друго финансиране. В този смисъл за периода до 30 
септември 2017 г. не са настъпили събития извън обичайната дейност на Банката. 



Ilpw10J1Cenue 2 

HH<POPMAI.(HH K'hM 30 cenmeMBpu 2017 z. 
HO l/Jl. 33, All. 3 
OT HAPE,lfRA Ke2 

3a npocneKmume npu ny6llU11HO npeollawHe u oonycKaHe oo m1>p206Wl Ha pezJmupaH nruap 
Ha ZfeHHU KHu:J/Ca u 3a pmKpu6a1-1emo Ha wupopMalJWl 

1. CoenKu MeJ1CiJy ce1>p3aHu llUl/a, c1<J110tJeHu npe3 om11em1-1Wl nepuoo Ha meeyU{,ama
tpUHQHC06a 200UHa, KOUmo ca n06JlWl.JlU CbU{,eCm6eHO Ha <j;uHaHCOBOmo CbCmOR11Ue WlU
pe3yllmamume om oeunocmma Ha opyJ1Cecmeomo 6 mo3u nepuoo:

111,pBa 1rnaecmu0:oHHa 6auKa AA cKJIIO'llBa c,n:enKH c1:,c CB1>p3aHH nmi:a B rrpoueca Ha cBogTa 
ofiHqa:eHa 6aHKOBa ,ll,eHHOCT rrpH ycnoBJ-1g, KOHTO 6HXa 6HnH o6H'lla:HHH rrpH CKJIIO'llBaHe Ha 
c,n:enKH C HeCB'bp3aHH nHUa. Te3H c,n:enKH He Blll{ggT B1>pxy q>HHaHCOBOTO C1,CTOjJ:H:He H 
pe3ynTamTe OT ,n:eiiHocrra Ha IlopBa 1rnaecmu1mHHa 6aHKa .A)];. 

2. Ilpo:MeHU 8 C1<Jl101leHume COeJlKU CbC C8bp3aHU llUZfG, onoeecmeHU 6 WOUZllHWl om11em,
Kaumo UMam C1>Uf.ecmee11,o Bb30eucmeue e1,pxy <]Ju1-1a11coeomo CbcmoRHUe WlU pe3yllmamume
om oeunocmma Ha opyJ1Cecm6omo npe3 c1>omeemHWl om11eme11 nepuoo Ha meK)IUJ.ama
<]JuHaHC08a 200UHa.

KoM 30.09.2017 r. B cKJIIOqeHHTe c,n:emrn: C'bC CB1>p3aHH llHUa He c 
CTBeHO B'b3,n:e:iiCTBlrn Bopxy q>HHaHCOBOTO C'l,CTOjl 

on,n: 
0:3II1>llHHTeneH 
lJ.rreH Ha Y C 

HBeCTHUHOHHa 6auKa .A)];. 

HaCThIIHnH rrpoMeHH, 
e H pe3ynTamTe OT 

,n:HpeKTOp Ha �:gel(U 
Cea,ll,anHHa BacHneaa 
0:3II1>nHHTeneH ,n:HpeKTop 
Член Ha YC 

IIHEi A,l( - Me;J1COUHeH iJoK11aiJ 3a iJeuHocmma KbM 30 cenmeMepu 2017 z. 9 
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