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Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент ЕС № 596/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба за 

обстоятелствата, настъпили през периода  

01.01.2020 г. – 31.03.2020 г. 
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„Доверие - обединен холдинг“ АД  разкрива вътрешна информация относно 

дружеството на Комисията за финансов надзор, Българска Фондова Борса – София АД и 

обществеността чрез системите Е-Регистър и ЕКСТРИ НЮЗ. Публикуваната информация 

може да бъде намерена на следния интернет адрес: www.x3news.com., както и на интернет 

страницата на дружеството : www.doverie.bg 

 

За периода 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г. „Доверие - обединен холдинг“ АД  е 

публикувал следната вътрешна информация: 

 

28 януари 2020 г. 

Представен междинен неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2019 г.  

 

30 януари 2020 г. 

 

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява, че на 29.01.2020 г. се проведе 

извънредно общо събрание на акционерите на BC “Moldindconbank” S.A. в централата на 

Банката в гр. Кишинев, ул. „Armeneasca“ № 38. 

Акционерите обсъдиха следните въпроси: 

• Избиране на членове на Надзорния съвет; 

• Определяне размера на трудовото възнаграждение и на допълнителните 

плащания на членовете на Надзорния съвет. 

• Промяна в Устава на Банката. 

• Промяна в Наредбата за Борда (Надзорния съвет) на Банката.  

 

 По време на събранието акционерите избраха нов Надзорен съвет за срок от 4 

години, който се състои от петима преизбрани членове (избрани преди това с решение на 

годишното общо събрание на акционерите на Банката от 28.06.2019 г.) и двама нови 

членове, г-н Хърбърт Степич - бивш изпълнителен директор на Райфайзен Банк 

Интернешънъл (2001-2013) и г-н Томас М. Хигинс - банков експерт и висш мениджър, с 

повече от 25 години професионален опит. 

В същото време акционерите одобриха единодушно размера на трудовото 

възнаграждение и на допълнителните плащания на членовете на Надзорния съвет, както и 

промяна в Устава на Банката и в Наредбата за Борда (Надзорния съвет) на Банката.  

 

 

31 януари 2020 г. 

 

 

„Доверие – обединен холдинг“ АД обявява финансовите резултати за 2019 г. на B.C. 

„Moldindconbank“ S.A.: 

Съгласно предварителните финансови отчети на B.C. „Moldindconbank“ S.A. за 2019 

г., нетната печалба на Банката е в размер на 678.4 милиона леи1/ 68.8 милиона лева и е с 

35.6% по – висока от предходната година.  

 
1 Валутен курс за 31.01.2020 г. - 9.8657 BGN/MDL 

http://www.x3news.com/
http://www.doverie.bg/
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Собственият капитал на Банката (съгласно IFRS) достига стойност от 3,264.3 

милиона леи / 330.9 милиона лева – увеличение с 26,3% за 2019 г. 

Показателят за възвръщаемост на активите (ROA) е 3.67%, а на капитала (ROE) – 

23.12%. 

Общата стойност на активите нараства с 1,953.1 милиона леи/ 198 милиона лева 

(+11,8%), достигайки размер от 18 436.9 милиона леи/ 1 868.8 милиона лева, което е 

пазарен дял от 20.35% (2-ро място). 

Общият размер на брутните кредити нараства със 767.3 милиона леи / 77.8 милиона 

лева (+11.3%), достигайки размер от 7 560.2 милиона леи / 766.3 милиона лева, което е 

пазарен дял от 18.72% (2-ро място). 

Общият размер на депозитите нараства с 988.1 милиона леи / 100.2 милиона лева 

(+7.6%), отчитайки размер от 14 074.4 милиона леи/ 1 426.6 милиона лева, което е пазарен 

дял от 20.59% (2-ро място). 

Делът на просрочените кредити в общия портфейл намалява съществено от 8.91% 

през 2018 на 2.85% в края на 2019 г. 

B.C. „Moldindconbank“ S.A. управлява най-голямата териториална мрежа, 

обхващаща 185 офиса и държи водещата позиция на пазара на банковите карти с дял от 

38% (към третото тримесечие на 2019 г.), както и на паричните преводи с дял от 36% (към 

четвъртото тримесечие на 2019 г.). 

 

 

11 февруари 2020 г. 

 

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява, че Изпълнителният съвет на 

Националната банка на Молдова реши единодушно да преустанови надзорния режим, 

осъществяван над BC „Moldindconbank” S.A. Решението е взето на 10.02.2020 г. Заедно с 

него, е взето и решение, с което е одобрен Управителнен съвет на BC „Moldindconbank” 

S.A. с членове: г-н Николай Борисов Борисов – председател; г-н Victor Cibotaru – първи 

зам. – председател и г-жа Пенка  Петкова Кратунова – зам. – председател. Тримата са 

назначени на посочените позиции единодушно с решение на Борда (Надзорния съвет) на 

BC „Moldindconbank” S.A., взето на 19.12.2019 г. Така, считано от 11.02.2020 г., банката 

има напълно функциониращ Управителен съвет в посочения състав. 

 

Следва кратко представяне на горепосочените членове: 

 

1. Николай Борисов Борисов е български гражданин. Завършил е висшето си 

образование в Университета за национално и световно стопанство в България, 

специалност „Финанси“. Владее български език (майчин), английски, руски и румънски 

езици. Притежава богат професионален опит като изпълнителен директор и прокурист на 

„БАНКА ДСК“ ЕАД, член на Надзорния съвет на „ДСК Лизинг“ АД, председател и член 

на Управителния съвет на „ПОК ДСК Родина“ АД, председател и член на Съвета на 

директорите на „Централен депозитар“ АД. През последните години се занимава с 

консултантска дейност в сектор банки и финанси.  

 

2. Г-н Виктор Чиботару (Victor Cibotaru) е молдовски гражданин. Завършил е 

висшето си образование в Държавния университет на Молдова, специалност „Икономика“ 

Г-н Чиботару е експерт с повече от 30 години опит във финансовия и банков сектор на 

Република Молдова. Заемал е различни ръководни позиции в B.C. Moldindconbank S.A., 

като в периода от 2016 г. до настоящия момент е бил последователно заместник-
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председател, първи заместник-председател и председател на Управителния съвет на 

банката. От 2006 до 2009 г. е бил първи заместник-гуверньор на Националната банка на 

Молдова. Заемал е множество ръководни позиции в дружества от частния сектор и в 

държавни учреждения, включително Министерство на финансите на Република Молдова. 

 

3. Пенка Петкова Кратунова е българска гражданка. Завършила е висшето си 

образование в Икономически университет – Варна със специалност „Икономист по 

промишлеността“. Владее български (майчин), английски и руски езици. Притежава богат 

професионален опит като член на управителния съвет на Българска народна банка, член и 

председател на съвета на директорите на „Централен депозитар“ АД, прокурист на „ТИ БИ 

АЙ Банк“ ЕАД, директор продажби и клонова мрежа на „УниКредит Булбанк“ АД, както и 

регионален директор за София на „Хебросбанк“ АД и „Ейч Ви Би Банк Биохим“ АД.  
 

Прилагаме линк към новината на Националната банка на Молдова: 

http://www.bnm.md/en/content/national-bank-lifted-early-intervention-regime-bc-

moldindconbank-sa   
 

 

28 февруари 2020 г. 

Представен междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2019 г.  

 

 

 

23 март 2020 г. 

 

Представен годишен финансов отчет 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

      Николина Попова 

      Директор за връзки с инвеститорите 

http://www.bnm.md/en/content/national-bank-lifted-early-intervention-regime-bc-moldindconbank-sa
http://www.bnm.md/en/content/national-bank-lifted-early-intervention-regime-bc-moldindconbank-sa

