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1) За да се запознаете с пълната рейтингова история вижте таблицата в края на документа; 
2) Преди настоящата публикация кредитният рейтинг и рейтинговата перспектива бяха оповестени на 
оценяваното лице, като след извършеното оповестяване не са извършвани корекции в кредитния рейтинг и 
рейтинговата перспектива; 
3) През последните 2 години БАКР не е предоставяла допълнителни услуги на рейтингованата единица или на 
свързана с нея трета страна. 
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БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГАД (БАКР) е 

третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, 

регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на 

Европейския Парламент и на Съвета. Присъдените от 

БАКР кредитни рейтинги важат в целия ЕС и са изцяло 

равнопоставени с тези на останалите признати от 

Европейския орган за ценни книжа и пазарни агенции, без 

териториални или други ограничения. 

На проведено на 20.04.2022г. заседание на 
Рейтингов Комитет на БАКР е разгледан доклад по 
извършения преглед на кредитния рейтинг на 
„Българо-американска кредитна банка” АД. 
Заседанието е ръководено от д-р по икономика 
Кирил Григоров, в качеството му на Председател на 
Рейтинговия Комитет. След проведената дискусия 
на измененията в периода на преглед по множество 
фактори влияещи на рейтинга, членовете на 
Рейтинговия Комитет взеха следното решение: 

„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР)  

 потвърждава дългосрочен рейтинг на 
финансова сила: BB  със стабилна перспектива  

 потвърждава краткосрочен рейтинг B; 

 потвърждава дългосрочен рейтинг по 
национална скала BBВ (BG) със стабилна 
перспектива 

 потвърждава краткосрочен рейтинг по 

национална скала А-3 (BG), 

с което изразява становището си за постигната в 
периода на годишния преглед устойчивост и 
утвърждаване на положителните изменения - 
високи темпове на нарастване на привлечените 
средства и на активите, подобрения в качеството 
на кредитния портфейл и необслужваните кредити, 
финансовите резултати и показателите за 
доходност, както и поддържане на стабилни нива 
на капиталовата адекватност и повишаване на 
ликвидността. 

Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на рейтинг на банка 
(https://www.bcra-bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf) 

Потребителите на рейтинга могат да намерят 
информация за значението на всяка рейтингова 
категория, включително за дефиницията за 
неизпълнение в публикуваната на сайта на БАКР 
Глобална скала: 
(https://www.bcra-bg.com/files/global_scale_bg.pdf) 

 За изработването на доклада и  присъждането на 
рейтинг е използвана информация от оценяваната 
банка, Българска Народна Банка, Национален 
Статистически Институт, база данни на БАКР, 
консултанти и други източници на публична 
информация. 

https://www.bcra-bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/global_scale_bg.pdf
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Оперативна среда 

Суверенен риск 

Заради безпрецедентната криза, резултат от 
възникването на пандемията от COVID-19 в световен 
мащаб, в България е в сила „извънредна епидемична 
обстановка“ от 13.05.2020 г. до 31.03.2022 г. В края 
на 2021 г. се сформира ново правителство, което 
представлява четири-партийна коалиция, начело с 
партията „Продължаваме промяната“, и е изправено 
пред редица предизвикателства. Висока степен на 
несигурност пред развитието на страната създава 
повишеният геополитически риск, произтичащ от 
военния конфликт на територията на Украйна.  

След спада от 4.4% през кризисната 2020 г., българ-
ската икономика бързо възвърна положителна 
динамика, отчитайки реален ръст от 4.2% през 2021 
г. с основния принос на вътрешното търсене. След 
забавянето, наблюдавано в развитието на 
показателите за потреблението на домакинствата, 
кредитирането и външния сектор през предходната 
година, процесите през 2021 г. са като цяло в посока 
към възстановяване. Условията пазара на труда 
постепенно се нормализират, като икономическата 
активност остава потисната, а равнището на 
безработицата (според НРС) достига 5.3%.  

България навлезе в ковид-кризата със стабилна 
фискална позиция и ниско равнище на държавния 
дълг. Касовият дефицит по КФП достигна 2.9% от 
БВП през 2020 г. и се задържа на същото равнище и 
през 2021 г., тъй като влошаването на епидемичната 
обстановка в рамките на изминалата година наложи 
както удължаване на периода на действие на част от 
мерките за подкрепа, така и въвеждане на нови 
такива. Съотношението на дълга на сектор 
„Държавно управление“ възлиза на 24.2% от БВП 
към септември 2021 г., слабо понижавайки 
равнището си спрямо края на 2020 г. и оставайки 
нисък в сравнителен план. 

Развитието на икономическите процеси в страната 
се анализират детайлно от „БАКР - Агенция за 
кредитен рейтинг“ и са отразени в присъдения 
непоискан държавен рейтинг на Република 
България. Резюме от доклада за присъдения 
актуален рейтинг на Република България е достъпен 
на официалния сайт на БАКР: 

 https://www.bcra-bg.com/bg/ratings/bulgaria-rating  

 

 

Банкова система 

Година след като България стана член на банковия 
съюз на ЕС, а българският лев официално е част от 
ERM II, през юли 2021 г. беше представен и 
Националният план за въвеждане на еврото в 
България при целева дата 1 януари 2024 г.  

В хода на 2021 г. банковият сектор остава устойчив 
въпреки икономическите сътресения. Трайният 
ръст на депозитната база подкрепя 
платежоспособността на банковата система, която 
и към края на 2021 г. поддържа високи равнища на 
обща капиталова адекватност (22.6%) и ликвидност 
(LCR от 274.1%). Растежът на кредита при 
нефинансовия сектор се ускорява и достига 9.2% 
(4.8% през 2020 г.), при по-висока активност на 
индивидуалните клиенти.  

Съответно, през 2021 г. финансовият резултат на 
банките възстановява ръста си (+73.8%) и достига 
номинално 1,4 млрд. лв. след като през 2020 г. се 
сви наполовина за сметка на направените обез-
ценки. Както активите, така и собственият капитал 
поддържат умерения си растеж през 2021г., в 
резултат на което индикаторите за рентабилност, 
съответно, се покачват: ROA – до 1.09% (0.69% за 
2020г.) и ROE – до 8.86% (5.49% за 2020г.).  

 
„Българо-американска кредитна банка“ АД 

Акционерна структура и управление 

През периода на актуализация не са настъпили 
промени в размера на акционерния капитал на 
„Българо-Американска Кредитна Банка“ (БАКБ), но 
в акционерната структура се наблюдават известни 
изменения. Намалено е участието на основния 
акционер - „СИЕСАЙЕФ“АД до 45.68% в резултат 
на прехвърлителни сделки, като намаленото 
участие е придобито от Цветелина Бориславова 
Карагьозова. 

Акционер 
Дял от капитала 

31.12.2021 31.12.2020 

СИЕСАЙЕФ АД 45.68% 61.56% 
LTBI Holdings LLC 35.73% 35.71% 
Цветелина Бориславова 
Карагьозова 

9.98% 
 

Други акционери 8.61% 2.73% 
Общо: 100.00% 100% 

През 2021г. не са настъпили промени в състава на 
Надзорния съвет и към момента той се състои от:  

 

 

https://www.bcra-bg.com/bg/ratings/bulgaria-rating
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 Цветелина Бориславова Карагьозова 
 Мартин Бойчев Ганев 
 Петър Георгиев Атанасов 

В края на 2021г. от екипа на Управителния съвет е 
освободен Васил Симов, който до момента е 
изпълнявал функцията на Председател на УС и 
Изпълнителен директор. След промяната към 
момента УС е представен от: 

 Илиан Петров Георгиев – член на УС и 
Главен изпълнителен директор; 

 Лорета Иванова Григорова – член на УС и 
Изпълнителен директор; 

 Александър Димитров Димитров – член на 
УС и Изпълнителен директор; 

 Силвия Кирилова Кирилова – член на УС и 
Главен юрист. 

Ръководството на банката декларира запазване на 
стремежа си за реализиране на устойчив темп на 
развитие на бизнеса и заявява поддържането на 
процесите по диверсификация на кредитния 
портфейл, чрез увеличаване дела на физически 
лица и МСП в него и чрез експозиции към 
корпоративни клиенти и икономически сектори с 
устойчиви показатели, като възобновяеми енергийни 
източници, финансиране на проекти с одобрена 
финансова помощ по оперативните програми на ЕС, 
а също и чрез разширяване на предлаганата гама от 
услуги и продукти в сегмент банкиране на дребно. 

С навлизането във фазата на възстановяване от 
пандемията COVID-19 и нейните последствия, 
фокусът на Банката се премества от непосред-
ствените ограничения и негативи  към структурните 
промени и естеството на възстановяването. 
Независимо , че през изминалата 2021г. година не са 
отчетени съществени негативни ефекти, 
очакванията са основните акценти и/или рискове в 
дейността на Банката да бъдат свързани с:   

• Управлението на качеството на портфейлите – 
активни действия за навременно установяване на 
потенциални проблеми и прилагане на подходящи 
мерки за ограничаване потенциалния ръст на 
необслужваните експозиции;  

• Засилено внимание на ликвидната позиция и 
осигуряване на устойчив модел на финансиране; 

• Оптимизация и дигитализация на работните 
процеси за подкрепа на рентабилността и 
конкурентната позиция на Банката; 

• Развитие на кредитните стандарти; 

                                                 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2020:204:FULL&from=EN 

• Възможност за осигуряване на съот-
ветстваща на поеман риск рентабилност, в 
условията на изключително стеснени лихвени 
маржове. 

Капиталова адекватност 

Към края на 2021г. собственият капитал на 
банката възлиза на 226 917 хил.лв., отчитайки ръст 
от 8.3% на годишна база, който е по-висок спрямо 
увеличението от предходната година с 5.9% и 
запазвайки постиганите финансови резултати като 
единствен източник за растеж.   

През целия анализиран период (2017-2021г.) в 
капиталовата база на банката се поддържа 
постоянна възходяща тенденция, като в края на 
2021г. е отчетен общ кумулативен ръст от 26.0% 
спрямо 12.2017г. В последните три години са 
отбелязани много близки годишни темпове на 
растеж, от над 6.0% на годишна база – 6.4% за 
2021г. и 6.3% за 2020 г., спрямо годините от 
началото на периода, с поддържани ръстове от под 
5% на годишна база. 

През 2021г. стойността на рисково претеглените 
активи (РПА) отново бележи ръст – с 3.7% след 
слабото понижение за предходната година с 0.8%, 
и ясно изразените темпове на растеж от над 10% за 
годините преди това. Влиянието на влезлите в сила 
от края на юни 2020г. (Регламент 2020/873 на ЕС1) 
облекчения при рисковото третиране на някои 
експозиции (във връзка с извънредните 
обстоятелства свързани с пандемията от COVID-
19) е по-скоро в посока на намаление на размера 
на тези експозиции, и то предимно за предходната 
2020г. Увеличението за последната 2021г. е 
формирано основно по линия на увеличени 
експозиции за кредитен риск – с 3.2%, а тези за 
операционен риск с 11.9%, но с по-нисък принос в 
номинално изражение. Това е така защото 
структурата на РПА остава доминирана от 
експозициите за кредитен риск, при 
продължаващото всяка година минимално 
понижение в техния дял - към края на 2021г. до 
93.4% (93.9% година по-рано). 

Изпреварващото увеличение в стойността на 
капиталовата база спрямо ръста на рисково 
претеглените активи, формират ново покачване в 
нивото на капиталова адекватност (еднакво за 
обща и за капитала от първи ред) до 16.8% към 
края на 2021г. с 0.5 п.п. спрямо предходната година 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2020:204:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2020:204:FULL&from=EN
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(16.3%). В сравнителен план, и в периода на 
преглед, Банката остава на значително отстояние от 
средните нива на капиталова адекватност, общо за 
банковата система и за банките от втора група. 

Покачването в стойността на активите изпреварва 
увеличението на собствения капитал и поддържа 
добре изразената в последните пет години 
тенденция на нарастване в некоригираните нива 
на ливъридж, а постигнатата в края на 2021 г. 
стойност от 9.69 вече за втора година е над средните 
равнища за банковата система (8.15) и банките от 
втора група (8.52). 

Позитивното за целия изследван период понижение 
в нивото на съотношението на необслужвани 
експозиции към капиталова база (до 72.0% за 
2020г.), е със значително подобрение през 2021г.– с 
най-силното за целия изследван период намаление 
на годишна база – с цели 16.0 п.п.,  достигнатата 
стойност е 56.0%. Върху това подобрение с по-
голяма сила е влиянието на намалението в нетния 
размер на необслужваните експозиции - със 17.3% 
за годината, както и посоченото продължаващо 
увеличение в капиталовата база. В сравнителен 
план, нивото на показателя за банката към края на 
2021г., остава обаче значително над също така 
спадащите средни нива за банковата система (9.0%) 
и за банките от втора група (7.9%), както и през 
предходните години, но с подчертано ускорени 
темпове на подобрение.  

Нивото на възвръщаемост на собствения капитал 
отчита за последната година по-голямо повишение 
спрямо спада от предходната, като така е постигната 
и новата най-висока стойност на този показател за 
петте години на анализа - 8.1%. Тази стойност 
остава близка, но малко по-ниска от средната за 
банковата система (8.9%), след като за предходната 
2020г. сравнението е в полза на оценяваната банка 
– при рязко спадналото ниво на възвръщаемост на 
СК за системата за тази година (до 5.5%, след 
стойности над 10% за всички предишни години.) Тази 
възвръщаемост остава по-висока както от средната 
за банките от Втора група, така и от тази на 
референтната група2.  

Във всички пет години от анализирания период, 
Банката поддържа една слаба тенденция на 
понижение в изчисляваното за надзорни цели 
ниво на ливъридж, което обаче все още остава 
значително над минимално изискуемото. 

                                                 
2 ПроКредит Банк (България), Инвестбанк, Общинска Банка и 
Интернешънъл Асет Банк Д. 

Ресурси 

Последната приключена финансова година (2021г.) 
е характерна с продължаващ силен ръст в 
привлечените от БАКБ средства с 18.7%, 
значително по-висок от ръста за предходната 
2020г. от 12.5%. който е по-нисък от увеличаването 
им в предходните две години (съответно 18.7% за 
2019г. и 16.4% за 2018г.). Формираното за 2021г. 
нарастване изпреварва отчетеното общо такова за 
банковата система (9.2%), като и банките от втора 
група отбелязват подобен на системата ръст (8.9%) 

В Структурата на привлечените средства (изцяло 
от депозити) за втора поредна година вече 
преобладаващи са депозитите на корпоративни 
клиенти - с дял 58.3% (съответно 54.3% и 48.5% за 
предходните две години), за сметка на депозитите 
от граждани и домакинства – с намаляващ до 
40.1% дял в края на 2021г. Средното ниво на 
депозитите на граждани и домакинства за 
банковата система е значително по-високо и 
стабилно над 62% през всичките години на 
анализа. Депозитите от кредитни институции 
остават с несъществен дял от вече под 1%. 
Банката, през периода на преглед се утвърждава 
преимуществения дял на депозитите „на 
виждане“, с дял вече от над 60% (62.6%, при 51.1% 
за 2020г.) в общата стойност на депозитите от 
нефинансови институции. Тенденцията се 
поддържа по линия на увеличаващия се обем на 
корпоративните депозити, чиято част е съставена 
преимуществено от депозити „на виждане“ (92.2% 
към края на 2021г.), докато привлечените от 
физически лица средства остават доминирани от 
срочните депозити, но с намаляващ дял от 74.0% 
за последната година. , с дял от 86.2% към края на 
2020г.). Левовата компонента в депозитната база 
също се утвърждава като водеща за втора година 
с 59.0% (51.9%, 2020г.) като по-висок този дял е при 
корпоративните депозити и с тенденция към 
увеличение – до 73.5% за 2021г, докато депозитите 
от физически лица са доминирани от валутните 
депозити, но с посока на намаление за последната 
година – 60.7%. 

През разглеждания период продължава да се 
наблюдава относително висока концентрация в 
депозитната база на банката по отношение на дела 
на 15-те най-големи депозанта в общия привлечен 
ресурс. 
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Качество на активите 

За периода на годишния преглед общата сума на 
активите на БАКБ продължава да отчита стабилен 
ръст като за целия петгодишен период на анализа 
той се задържа на нива над 10% на годишна база. В 
края на 2021г. той възлиза на 17.6%, при  11.9% за 
предходната година. Спрямо средното за банковата 
система в страната ръстът на банката продължава 
да е значително по-висок – 9.2% (8.6% за 2020г.). 
Увеличението на активите при БАКБ  в края на 2021г. 
се дължи на почти всички видове и групи активи на 
банката, с изключение на събирателната група и 
слабо представена като тежест в тяхната структура – 
Други активи. С най-голям принос за увеличението 
на активите за годината са Вземанията от 
кредитни институции, увеличаващи над три пъти 
(със 113 млн.лв.) обема си от предходната година. 
На второ място по принос в номиналното изражение 
на годишния ръст са Кредитите – с 84.2 млн.лв. 
(6.8% годишно) ръст на брутните кредити, а 
Инвестициите също засилват значително годишния 
ръст – с 57.7 млн.лв. (28.6% годишно). 

В структурата на активите, най-значимата 
промяна е в намалението при водещите в нея като 
относителен дял - Кредитите (нетни), чийто дял  
спада за първи път под 60% (от 61.8% за 
предходната да 57.2% за 2021г.). Втори по значение 
остават Паричните средства в каса и по 
разплащателна сметка в БНБ с минимална 
промяна за годината и с 21.2% дял, а Инвестициите 
заемат третата позиция със слабо увеличение като 
относителна тежест до 11.8%. 

Графика № 1: Структура на активите на БАКБ 2017 -2021 

 

                                                 
3 Без кредитите към кредитни институции. 

Размерът на Брутния кредитен портфейл 
нараства през целия разгледан период, като 
понижава темповете на увеличение от предходните 
години с ръстове от около и над 10% средно 
годишно. За последната година увеличението е 
само с 6.8% и за първи е по-нисък от средния за 
банковата система – 9.2% за 2021г. (11.0% за 
банките от Втора група).  

В структурно отношение на кредитите няма 
изменения в основната характеристика, 
предопределена от профила на банката като 
корпоративна, а именно – поддържане на 
значителен дял на Кредитите към предприятия в 
структурата на кредитите. Все по-силно се 
проявява обаче тенденция на постепенно 
намаление на тежестта им, като относителният им 
дял от над 90% до 2018г. спада под 80% от 
кредитния портфейл3 в края на периода (76.5% за 
2020г.), за сметка на увеличаващия се дял на 
кредитите към граждани и домакинства – до 21.5% 
за последната година. 

Валутната структура на корпоративните кредити 
е с по-силно изразен превес на кредитите в евро с 
60% дял за предишните години, но с ясно изразена 
тенденция за намаляването им като тежест през 
последните три години –до 48.1% за последната 
2021г. Това е за сметка на постепенното 
увеличение на кредитите в лева като в края на 
2021г. те почти изравняват тези деноминирани в 
евро – 46.0%, при едва 32.4% преди пет години. 
При кредитите към физически лица също както и 
при корпоративните се наблюдава тенденцията на 
увеличение на тежестта на кредитите в лева, като 
при тях категоричния превес на местната валута е 
изразен още в началните години – от 74.9% за 
2017г. до над 90% за последните три години (94.8% 
за 2021г.). 

БАКБ АД разполага с добре диверсифициран 
корпоративен кредитен портфейл по отрасли. 

Размерът на необслужваните кредити в края на 
2020г. продължава утвърдената тенденция на 
намаление, при това със засилен темп в сравнение 
с предходните години. Намалението за последната 
година в е с 19.5%, при 1.3% спад за 2020г. и 6.6% 
за 2019г. Съотношението на „необслужваните“ 
кредити в брутния кредитен портфейл на 
банката също продължава с устойчивия темп на 
намаление характерен за целия разглеждан 
период – намаление от твърде високото 29.1% за 
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2017г.(и 36.5% за 2016г.) до много по-ниското ниво от 
13.2% в края на 2021г, при 17.5% за предходната 
2020г. В структурно отношение на този портфейл по 
отношение на годините на отпускане, продължава да 
се откроява голямата част на „наследените“ 
кредитите – 53.9% от дълга по лошите кредити в края 
на 2021г. са отпуснати до 2011г., но този дял 
прогресивно намалява в сравнение с предходните 
години – 76.6% от дълга към 2019г. и 64.0% към 
2020г. 

В края на 2020г. покритието на брутния кредитен 
портфейл с обезценки продължава да намалява (до 
5.1%) поради увеличения ръст на брутните кредити и 
намалението на обезценките (с 21.2% спрямо 
2020г.), но въпреки това остава все още по-високо от 
средното за банковата система (4.7%). Покритието 
на класифицираните кредити от общите 
обезценки за 2020г. обаче продължава да е много по-
ниско от това на сравняваните групи и с тенденция 
на леко понижение, намалявайки и през последната 
година – до 38.5%.  

Делът на 15-те най-големи кредитни експозиции 
отчита слабо понижение, но остава висок и 
продължава да формира известна концентрация по 
този показател. 

Качество на доходите 

Оперативната печалба на БАКБ възлиза на 34 988 
хил. лв., поддържайки положителната тенденция от 
2018г. насам. Увеличението е в резултат на трайно 
нарастващите лихвен и нелихвен доход, които 
надхвърлят паралелния растеж на оперативните 
разходи през 2021г. Номиналната стойност на нетния 
финансов резултат възвръща позитивната си 
динамика след кризисната 2020г., отчитайки 
рекордна за Банката стойност от 17 595 хил. лв. за 
2021г., която е по-висока с 4 700 хил. лв. (36.4%) 
спрямо печалбата, реализирана година по-рано. 

Възвръщаемостта на активите на БАКБ, 
съответно, се покачва (с 0.12 пр. п. до 0.87%) през 
2021г., докато възвръщаемостта само на лихво-
носните активи продължава постепенно да се 
понижава в резултат на изпреварващото увеличе-
ние на доходоносните активи (с 14.7% за 2021г.) в 
сравнение с ръста на приходите от лихви (4.5%). 
Последното е в съответствие с общите за система-та 
тенденции и така БАКБ запазва благоприятното си 
позициониране в сравнителен план както по този, 
така и по други основни показатели за рентабилност 
като лихвените маржове, и се доближава съвсем 
близо до ниските средно-системни равнища на 

цената на лихвените пасиви. През 2021г. 
стойностите на анализираните от рейтинговата 
агенция допълнителни показатели за доходност 
остават близки до отчетените през 2020г. и като 
цяло на благоприятни в исторически план за 
Банката равнища.  

БАКБ продължава да отчита значително по-високо 
ниво на показателя оперативна печалба / среден 
размер на активите в сравнение с разходите за 
обезценка, отнесени към средния размер на 
активите, което е индикатор за способността ѝ да 
генерира положителен финансов резултат. Към 
края на 2021г. превишението от 1.36 пр. п. остава 
сходно на отчетеното година по-рано (1.38 пр. п.).   

Ликвидност 

По отчитаните нива на ликвидно покритие за 
надзорни цели е налице положителна промяна за 
последната 2021г. с обръщане на тенденцията на 
понижаване от 2017г. до предходната 2020г., като 
стойността на показателя се повишава до 193% от 
най-ниско регистрираното за периода 139% за 
2020г. Повишението е генерирано от намаление в 
стойността на нетните изходящи потоци, успоредно 
с нарастването в стойността на ликвидния буфер. 
Нивото на показателя продължава да бъде над 
минимално изискуемото ликвидно покритие (100%), 
като в края на периода покритието му почти два 
пъти над това равнище (1.93). 

През 2021г. Банката отново отчита много висок 
ръст в стойността на притежаваните текущи 
активи – 39.1%, формирано в по-голяма степен от 
много високия ръст на Вземанията от кредитни 
институции (205.5%, след силния спад за тези 
средства от предходната година от 63.5%)., както и 
от същественото повишение на Паричните 
средства и салда при централни банки - с 16.3%. 
В структурно отношение, силно преобладаващ в 
текущите активи остава делът на паричните 
средства, въпреки известното понижение – с ниво 
към края на 2021г. от 73.5% (87.9% година по-рано). 

След кратко прекъсване в устойчивия процес на 
нарастване на показателя Текущи активи към 
привлечени средства за предходната 2020г. с 
минимално намаление до 27.4%, то за последната 
2021г. е регистрирано значително повишение до 
рекордно високата за периода стойност от 32.1%. 
По отношение на този показател Банката вече се 
позиционира благоприятно  (за първа година) над 
средните равнища за банковата система и за 
банките от втора група. 
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В периода на преглед нивото на съотношението общ 
размер на кредитите към общ размер на 
депозитите продължава да намалява, като за 
последната година това понижение е значително - до 
ниво 69.3%., като тази стойност за първи път е по-
ниска, макар и само с 0.1 п.п. от средната за 
банковата система (69.4%), и значително над 
равнищата за повечето от банките от референтната 
група. 

Размер и системи 

През периода на актуализация БАКБ се изкачва с 
едно място напред в позиционирането си спрямо 
останалите банки4 в системата по размер на 
притежаваните активи – 11-то, което представлява 
реално постигнато действие, в сравнение с 
преместването си с едно място напред през 
предходната година, под влияние на 
продължаващите процеси на консолидация в 
банковата система. По размер на кредитния си 
портфейл Банката запазва мястото си в общото 
подреждане от предходната година – 10-то, а по 

размер на привлечените депозити тя се изкачва 
с цели две позиции напред в тази класация – до 11-
то място, след фактическото отстъпление с една 
позиция за предходната година. 

През периода на актуализация БАКБ не променя 
позиционирането си спрямо останалите банки  в 
системата по размер на притежавани активи и по 
размер на кредитния портфейл (въпреки че се 
премества с едно място напред, под влияние на 
продължаващата консолидация в банковата 
сиситема). По размер на привлечените депозити 
Банката изоства с една позиция, изпреварена от 
Интернешънъл Асет Банк, която реализира 
значителен ръст в депозитната си база през 2020г. 

Банката разполага с достатъчни информационни 
продукти и системи, позволяващи ѝ сигурно и 
надеждно поддържане на бази данни и 
непрекъсваемост обслужването за ключовите 
процеси. Ръководството декларира поддържане на 
инвестициите в подобряване на качеството, 
възможностите и сигурността на ИТ 
инфраструктурата на банката. 

 

 

През разглеждания период „Българо-американска кредитна банка“ АД продължава да отчита 
подобрение в дейността си и постигнатите финансови резултати.  Наблюдава се стабилно 
подобрение на качеството на активите с понижение на нивото на необслужваните кредити в 
портфейла, които все още остават на сравнително високо за системата равнище, при по-ниска 
степен на покритие с обезценки. 

Допълнително положително влияние върху рейтинга на „Българо-американска кредитна 
банка“ АД може да окаже ускореното подобряване в качеството на портфейла, задържане и 
повишаване на генерираната печалба и на показателите за доходност, като успоредно с това се 
поддържат стабилни нива на  капиталова адекватност и ликвидност.  

В негативна посока на рейтинга би могло да се отрази допълнително влошаване на качеството 
на кредитния портфейл и значително понижение на нивата на показателите за капиталова 
адекватност и ликвидност в резултат на последствията от пандемията от COVID-19 и 
въоръжения конфликт на територията на Украйна върху финансовото състояние на клиенти на 
Банката. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Сравненията са представени спрямо данни от БНБ. 
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Основни финансови показатели: 

(хил. лв.; %)  2021 2020 2019 2018 2017 

Балансово число 2 198 692 1 869 029 1 670 726 1 420 303 1 240 099 

Брутни кредити 1 325 115 1 240 931 1 108 642 1 011 311 887 697 

Собствен капитал 226 917 209 469 197 730 182 960 176 285 

Нетен лихвен доход 44 629 41 708 39 554 35 371 28 970 

Нетен финансов резултат 17 595 12 895 14 317 12 202 7 830 

Обща капиталова адекватност 16.76% 16.34% 15.25% 16.14% 18.35% 

Нетен лихвен марж 2.87% 3.08% 3.25% 3.27% 3.01% 

Възвръщаемост на активите 0.87% 0.75% 0.95% 0.93% 0.67% 

Брутен размер класифицирани експозиции / Общо кредити  13.17% 17.47% 19.81% 23.25% 29.12% 

Нетен коефициент на генериране на просрочия -4.12% -0.32% -2.01% -3.73% -7.05% 

Отношение на ликвидно покритие 193% 139% 183% 192% 258% 

 
 
 

*Рейтингова история: 

РЕЙТИНГ НА 
ФИНАНСОВА 
СИЛА 

Дата на 
рейтингов 
комитет 

Дата на 
публикация 

Дългосрочен 
рейтинг 

Перспектива 
Краткосрочен 
рейтинг 

Дългосрочен 
рейтинг по 
национална 
скала 

Перспектива 

Краткосрочен 
рейтинг по 
национална 
скала 

Актуализация 20.4.2022 21.4.2022 BB стабилна B BBB (BG) стабилна A-3 (BG) 

Мониторинг 10.9.2021 13.9.2021 BB стабилна B BBB (BG) стабилна A-3 (BG) 

Актуализация 19.4.2021 20.4.2021 BB- положителна B BBB- (BG) положителна A-3 (BG) 

Актуализация 16.4.2020 17.4.2020 BB- стабилна B BB+ (BG) стабилна B (BG) 

Мониторинг 15.4.2019 17.4.2019 BB- стабилна B BB+ (BG) стабилна B (BG) 

Актуализация 26.7.2018 30.7.2018 B+ положителна B BB (BG) положителна B (BG) 

Актуализация 25.7.2017 26.7.2017 B+ стабилна B BB- (BG) стабилна B (BG) 

Първоначален 
рейтинг  

26.7.2016 27.7.2016 B стабилна B B+ (BG) стабилна B (BG) 

 

 


