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БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ АД (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 
пазари агенции, без териториални или други 
ограничения.  

„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР) 
актуализира присъдените на „Българо-
американска кредитна банка” АД (БАКБ) оценки 
както следва: 

 Повишава дългосрочния рейтинг на финансова 
сила:  от B на B+, запазва перспективата: 
„стабилна”, запазва краткосрочния рейтинг: B; 

 Повишава дългосрочния рейтинг по 
национална скала: от B+ (BG) на BB- (BG), 
запазва перспективата: „стабилна”, запазва 
краткосрочния рейтинг по национална скала: B 
(BG). 

Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на рейтинг на 
финансова сила на банка (http://www.bcra-
bg.com/files/method_4.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. 

 

С достигането до пълноправно членство в ЕС през 
2007г. българските правителства губят основния 
си стимул за водене на реформаторска политика. 
Страната продължава да е в режим на 
мониторинг, като през последните няколко години 
не се наблюдава съществен напредък в нито една 
от проблемните за България сфери, които се 
свеждат основно до борба срещу корупцията и 
подобряване функционирането на съдебната 
система.  

Политическата обстановка към момента на 
изготвяне на доклада може да се определи като 
относително стабилна.  

През 2016г. темпът на растеж на икономиката леко 
се забавя (3.4%), но остава близък до отчетения 
година по-рано (3.6% за 2015г.). Сред групите с 
най-голям принос остава износът, а 
потреблението на домакинствата и вносът на 
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стоки и услуги се забавят до половината от 
регистрираните преди година темпове на 
нарастване.  

През 2016г. се забелязва известно свиване в 
преките инвестиционни потоци (до 1.5% от БВП), 
като инвестициите в дяловите инструменти 
възлизат на едва 37.3% от отчетените за година по-
рано, а дълговите инструменти продължават да 
отчитат отлив, който се утроява спрямо година по-
рано. 

Запазват се положителните промени на пазара на 
труда, наблюдавани след 2013г. С низходящия 
тренд в коефициента на безработица през 
последните 3 години, към края на 2016г. официално 
регистрираната безработица от Агенцията по 
заетостта достига 8.0%. 

Въпреки известно забавяне в понижението на 
цените към началото на 2016г., през второто 
полугодие и първите 2 месеца на 2017г. 
дефлацията остава на нива от около 1.1%-1.4% 
средногодишно, измерена чрез ХИПЦ.  

Наблюдаваното леко подобрение в състоянието на 
държавния бюджет на страната през 2015г. се 
запазва и през 2016г.  

Салдото по държавния бюджет за 2016г. е 
отрицателно – отчита се дефицит от 1.2% от БВП 
към края на годината, който е по-нисък от 
заложения в ЗДБРБ (1.9% от БВП).  

Нивото на държавния дълг (~29% от БВП) 
продължава да бъде положителен фактор за 
България в сравнителен план спрямо показателите 
за ЕС. Средната задлъжнялост за съюза е около 
83.3% от БВП към септември 2016г., а за 
Еврозоната възлиза на 90.1% от БВП.  

Банковият сектор може да бъде определен като 
стабилен – с високи нива на ликвидност и 
капиталова адекватност. Депозитната база в 
сектора продължава да нараства, а при 
кредитирането се забелязва забавяне в 
негативните тенденции. Проведените през 2016г. 
ПКА и СТ потвърждават стабилността в системата, 
макар и за отделни участници да са необходими 
известни корекции. 

През периода на актуализация не са настъпили 
промени в размера на акционерния капитал на 
„Българо-Американска Кредитна Банка“ (БАКБ), 
докато в акционерната структура се наблюдават 
незначителни изменения: 

Акционер Дял от капитала 

 22.05.2017 2015 

СИЕСАЙЕФ АД 61.43% 61.43% 

LTBI Holdings LLC 35.04% 35.04% 

Други акционери 3.53% 3.53% 

Общо 100.00% 100.00% 

 

През периода не са настъпили промени в 
участията на банката. 

 „Българо-американска кредитна банка“ АД има 
двустепенна форма на управление. През 
анализирания период не са настъпили промени в 
състава на Надзорния съвет, докато към състава 
на Управителния съвет е включен г-н Александър 
Димитров. С решение на Общото събрание на 
акционерите от 05.06.2017г. е въведена фигурата 
на „Главен изпълнителен директор“. С това към 
момента членовете и длъжностите на УС са 
следните: 

 Васил Симов – Председател на УС и 
Изпълнителен директор; 

 Илиан Георгиев – Член на УС и Главен 
изпълнителен директор; 

 Лорета Григорова – Член на УС и 
Изпълнителен директор; 

 Александър Димитров – Член на УС и 
Изпълнителен директор; 

 Силвия Кирилова – Член на УС. 

Промените в организационната структура на 
банката като цяло произтичат от влизането на нов 
член и изпълнителен директор в Управителния 
съвет. 

През 2016г. изпреварващото нарастване на 
рисково претеглените активи спрямо това на 
капиталовата база води до понижаване на 
капиталовата адекватност (обща и на капитала от 
първи ред) с 2.27 п.п., докато през първото 
тримесечие на 2017г. тенденцията се обръща и 
капиталовата адекватност се повишава с 0.47 п.п. 
В сравнителен план капиталовата адекватност на 
банката е по-ниска от средните за банковата 
система и за банките от втора група, но 
продължава значително да превишава 
регулаторните изисквания. 

През 2016г. продължава тенденцията от 
предходната година на ръст в стойността на 
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некоригирания ливъридж на банката. При 
коригирания ливъридж се наблюдава 
противоположна тенденция (спад). През първото 
тримесечие на 2017г. равнищата и на двата 
показателя нарастват. В края на 2016г. и на м. март 
2017г. реализираните от банката нива на 
некоригирания ливъридж продължават да са по-
ниски от средните показатели за банковата 
система, за банките от втора група и за 
референтните група банки1. По отношение на 
коригираните нива на ливъридж в посочените 
периоди се запазва, започналата от 2014г. 
тенденция, банката да отчита по-високи нива от 
средните за банковата система и за банките от 
първа група, и по-ниски от тези на банките от 
референтната група. 

През 2016г. в резултат на понижение на влошените 
експозиции и леко повишение на капиталовата база 
съотношението Нетен размер на класифицираните 
експозиции към Капиталова база отчита спад от 
11.41 п.п. на годишна база. През първото 
тримесечие на 2017г. е налице изпреварващо 
повишение на капиталовата база спрямо това на 
влошените експозиции, в резултат на което 
стойността на показателя намалява с още 2.74 п.п. 
В сравнителен план отчитаните от банката в края 
на 2016г. и м. март 2017г. стойности продължават 
да са значително по-високи от средните за 
банковата система и за банките от втора група.   

Възвръщаемостта на собствения капитал на 
банката продължава да се повишава както през 
2016г. (с 3.03 п.п.), така и през първото тримесечие 
на 2017г. (с 2.05 п.п. спрямо същия период на 
предходната година). Отчетените от банката 
стойности се придвижват към средните за 
банковата система, за банките от втора група и за 
банките от референтната група, но продължават да 
са на значително по-ниски нива.  

През 2016г. и първото тримесечие на 2017г. 
продължава тенденцията на повишение на 
привлечените от банката средства, като отчетените 
ръстове възлизат на 6.0% (спрямо края на 2015г.) и 
6.3% (спрямо края на предходната година). 
Структурата на ресурсната база на рейтингованата 
банка продължава да е доминирана от депозитите, 
като в тях най-голям дял имат тези на граждани и 
домакинства.   

В депозитната структура не са настъпили 

                                                 
1 Включва две банки преди и след рейтингованата банка – 
определени по размер на балансовото число (Общинска банка, 
Интернешънъл асет банк, Търговска банка Д и Ти Би Ай банк) 

значителни изменения през разглеждания период. 
Банката продължава да отчита по-голям дял на 
депозитите на граждани от тези за банковата 
система и за банките от втора група, докато 
дяловете на депозитите от некредитни и кредитни 
институции са по-ниски, като банката продължава 
да се характеризира с много нисък дял на 
депозитите на кредитни институции (~1.5%). 

През периода не са настъпили значителни 
изменения във валутната и срочната структура на 
депозитната база. 

През разглеждания период се наблюдава 
относително висока концентрация в ресурсната и 
депозитната база на банката. 

През разглеждания период банката продължава 
да се финансира основно с привлечени средства 
от сегмент банкиране на дребно (БД), като делът 
му в общия ресурс намалява с 5.5 п.п. през 2016г., 
възлизайки на 74.9% в края на периода. 

За периода на актуализация общата сума на 
активите на БАКБ отчита стабилен ръст от над 5%, 
след като в края на предишните разглеждани 
периоди е отбелязан най-високия ръст от 24.8% за 
2015г. Така в края на следващата календарна 
година – 2016 – увеличението на активите възлиза 
на 5.3% на годишна база, а в края на последния 
отчетен период – март 2017г. ръстът само за трите 
месеца е 5.4% /и 11.1% на годишна база, спрямо 
първото тримесечие на 2015г./. 

С най-голям дял в структурата на активите както 
през целия 5-годишен разглеждан период, така и 
за актуализацията са кредитите (63% - нетни), като 
доминиращи са корпоративните кредити (93.6%). 
БАКБ поддържа добре диверсифициран кредитен 
портфейл по отрасли. По отношение на срочната 
структура на кредитния портфейл на банката в 
преобладаващия корпоративен сектор се 
затвърждава тенденцията за постепенно 
увеличаване на срочността на кредитите, но с 
подобрена групова диверсификация. В 
структурата на кредитния портфейл по остатъчен 
размер на кредитите се наблюдават слаби 
изменения и затвърждаване на характеристиките 
на типично корпоративен портфейл, като 
диверсификацията е много добра през целия 
период. Най-съществена от характеристиките на 
портфейла на кредитите с влошено качество е, че 
към края на м. март 2017г. делът на кредитите, 
отпуснати в периода до 2011г. включително, 
остава висок – 88.8% /при 96.1% година преди 
това/. В сравнителен план делът на влошените 
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кредити на банката значително превишава тези за 
банковата система и за банките от втора група, но 
през периода на актуализация се затвърждава 
тенденцията на постепенно подобрение с темпове 
по-високи от средните за системата. По този начин 
намалява и разликата до средните за банковата 
система показатели, независимо от все още 
голямото изоставане. В края на периода  делът на 
15-те най-големи кредитни експозиции намалява 
слабо, като положителен факт е  по-чувствителното 
намаление на дела на необслужваните експозиции 
сред тази група. Покритието от обезценки на 
брутните кредити продължава да бъде по-високо от 
средното за системата /средно с около 6%, въпреки 
постепенното му намаление, във връзка с 
изпреварващия ръст на кредитите. Покритието на 
необслужваните кредити от обезценки пък се 
увеличава, но остава по-ниско средно с около 10 
п.п. от средното за банковата система. 

Значителен ръст през периода бележат 
инвестициите, което води до повишаване на дела 
им в структурата на актива. За последния 
разглеждан период най-голям ръст бележат 
инвестиционните имоти, като това се дължи на 
прекласифицирането на 27 млн.лв. от Активи за 
препродажба /придобити от реализация на 
обезпечения по необслужвани кредити в периода 
преди 2015/ в Инвестиционни имоти, поради 
изтичане на двугодишен период от придобиването 
им. От 2014г. основен дял в инвестициите заемат 
Дълговите инструменти (56%), като те са съставени 
почти изцяло от инвестиции в Държавни ценни 
книжа. Капиталовите инструменти и Инвестициите в 
асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия 
заемат незначителен дял и през периода на 
актуализация. 

В края на 2016г. Паричните средства в каса и по 
разплащателна сметка в БНБ, намаляват 
значително, като делът им в структурата на актива 
намалява до под 10%. Отбелязаният от банковата 
система през 2015г. процес на значителен ръст на 
посочените средства, довел до увеличение на дела 
им до над 20% от активите на банките и въведените 
от Българска Народна Банка отрицателни лихви за 
държаните при нея свръхрезерви, при оценяваната 
банка е в значително по тесни и приемливи граници, 
като и през 2016г. се поддържат значително по-
ниски от средното за системата съотношения на 
тези средства в активите на банката. 

В структурата на активите на банката продължава и 
намалението на вземанията от кредитни 

институции, което води до намаление на дела им в 
актива, като в сравнителен план той е по-нисък от 
средния за банковата система. 

През 2016г. показателят за възвръщаемостта на 
лихвоносните активи на банката бележи спад от 
0.81 п.п., до 4.34%. Постигнатата стойност е по-
ниска от средната за банковата система (4.51%), 
но по-висока от тази на банките от втора група 
(4.24%), чиито стойности също намаляват (с 0.43 
п.п. и 0.70 п.п.). Тенденцията на спад както за 
банката (с 0.08 п.п.), така и за сектора (с 0.15 п.п.) 
и за банките от втора група (0.11 п.п.), продължава 
и през първото тримесечие на 2017г. В 
сравнителен план нивото на показателя на 
банката (4.27%) продължава да е по-ниско от на 
сектора (4.36%) и по-високо от това на банките от 
втора група (4.13%). 

По отношение на цената на лихвените пасиви при 
банката, сектора и банките от втора група през 
периода на актуализация се запазва тенденцията 
на понижаване на нивата на показателя. Нивото 
на показателя на банката продължава да е 
значително по-високо от средните за БС и за 
банките от втора група. Отчетената от банката 
стойност на показателя в края на периода 
индикира възможност за допълнителна 
оптимизация в цената на лихвените пасиви.  

През периода на актуализацията нарастването на 
брутния лихвен спред значително се забавя, като 
стойността му продължава да е по-ниска от 
средните за сектора и за банките от втора група. 
Сходна динамика се наблюдава и при нетния 
лихвен марж. 

През 2016г. не само е затвърдена започналата 
през 2015г. тенденция банката да отчита 
положителен финансов резултат, но е отчетено и 
значително повишение  в размера му (616.3% ръст 
на годишна база), достигайки 5 831 хил.лв. в края 
на годината. Ръстът на активите е значително по-
малък (11.8%), което рефлектира до значително 
повишение в стойността на показателя 
възвръщаемост на активите (с 0.47 п.п.), като от 
0.09% в края на 2015г. достига до 0.56% в края на 
2016г. През първото тримесечие на 2017г. се 
запазва положителна тенденция, като стойността 
на показателя нараства с 0.16 п.п. спрямо края на 
предходната година и достига 0.72%. В 
сравнителен план възвръщаемостта на активите 
на БАКБ е по-ниска от тези на банковата система и 
банките от втора група, като през периода на 



 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА 
„Българо-американска кредитна банка” АД 
Дългосрочен/краткосрочен рейтинг: B+ / B (стабилна) 
Рейтинг по национална скала: BB- (BG) / B (BG) (стабилна) 
юли 2017 

Евлоги Георгиев 95, ет. 1 
гр. София 1142 

тел.:(+359-2)  987 63 63     
www.bcra-bg.com        

 

БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
 

5 

актуализация са отчетени най-малките разлики 
спрямо предходните години (0.86 п.п. и 0.47 п.п. за 
2016г., и 0.66% и 0.35% за март 2017г.). 

През разглеждания период коефициентът на 
ликвидност се характеризира с волатилност 
(понижение през 2016г. и частично възстановяване 
през първото тримесечие на 2017г.), като в 
сравнителен план стойността му е значително по-
ниска от средните за банковата система и за 
банките от втора група.  

БНБ е препоръчала съотношението на ликвидните 
активи по смисъла на Наредба 11 към привлечените 
средства от граждани и домакинства и институции, 
различни от кредитни, да бъде поне 20%. БАКБ 
продължава да се позиционира над посоченото 

ниво.  

През разглеждания период БАКБ запазва 
позициите си: 

 16-то място по размер на активите; 

 14-то по размер на брутните кредити; 

 16-то по размер на депозитите.  
 

 

 

 

Основи показатели 

(хил.лв.)  3.2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Балансово число 1 128 841 1 071 101 1 017 537 815 298 777 729 827 222 

Собствен капитал 168 323 166 471 161 944 155 628 165 656 177 059 

Общ лихвен доход 9 486 38 098 37 117 32 790 33 778 35 119 

Нетен финансов резултат 2 350 5 831 814 -9 167 -15 996 -19 807 

Нетен лихвен марж 3.07% 3.05% 2.60% 1.78% 0.84% 0.28% 

Възвръщаемост на активите 0.72% 0.56% 0.09% -1.19% -2.00% -2.45% 

 

Положително влияние върху рейтинга на „Българо-американска кредитна банка“ АД може да 
окаже устойчиво подобряване в качеството на портфейла, повишаване на генерираната печалба и 
показателите за доходност, при запазване на стабилна капиталова адекватност и ликвидност.  

В негативна посока на рейтинга би могло да се отрази влошаване в качеството на активите, 
нарастване на разходите за обезценки, чувствително свиване на дейността, както и понижение в 
капиталовата адекватност и влошаване на ликвидната позиция на банката. 


