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Дългосрочен рейтинг : BBB- BBB- 

Перспектива : стабилна положителна 

Краткосрочен рейтинг : А-3 А-3 

Дългосрочен рейтинг по национална скала: А (BG) А+ (BG) 

Перспектива: стабилна положителна 

Краткосрочен рейтинг по национална скала: А-1 (BG) А-1 (BG) 
 

 

1) За да се запознаете с пълната рейтингова история, моля вижте таблицата в края на документа; 
2) Преди настоящата публикация кредитният рейтинг и рейтинговата перспектива бяха оповестени на оценявано лице, като след извършеното 
оповестяване не са извършвани корекции в кредитния рейтинг и рейтинговата перспектива; 
3) През последните 2 години БАКР е предоставяла следните допълнителни услуги на рейтингованата единица: Оценка на финансово състояние и 
изготвяне на финансови анализи и доклади за прдприятия  

 

  
                                                                                          БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

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 30.06.2020г. заседание на 
Рейтингов Комитет на БАКР е разгледан доклад по 
извършения преглед на кредитния рейтинг на 
„Юробанк България” АД. Заседанието е 
ръководено от   д-р по икономика Кирил Григоров, в 
качеството му на Председател на Рейтинговия 
Комитет. След проведена дискусия по измененията 
във факторите влияещи на рейтинга през периода 
на преглед, членовете на Рейтинговия Комитет 
взеха следното решение: 

„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР) 
присъжда на „Юробанк България” АД следните 
рейтинги: 

 Запазва дългосрочен рейтинг на 
финансова сила BBB- и променя перспективата 
от „стабилна“ на „положителна”, при запазен 
краткосрочен рейтинг A-3; 

 Повишава дългосрочен рейтинг по 
национална скала от A (BG) на A+ (BG) и 
променя перспективата от „стабилна“ на 
„положителна”, при запазен краткосрочен 
рейтинг по национална скала A-1 (BG). 

 

 

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. 
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Оперативна среда 

Суверенен риск 

Годината (2020) започна позитивно за България в 
политически план, с обновен състав на местната 
власт, напредък по подготовката на страната за 
членство в Банковия съюз и съответно включване 
на лева във Валутния механизъм II (ERM II). 
Възникването на пандемията от COVID-19 в 
световен мащаб обаче превърна справянето с 
проблема в един от основните приоритети както в 
България, така и във всички нейни политически и 
икономически партньори. В страната беше обявено 
извънредно положение на 13.03.2020г. заради 
безпрецедентната криза, последвано от редица 
законодателни мерки на правителството за 
ограничаване на негативните икономическите 
последици. Ефектите предстои да бъдат измерени 
и оценени, като на този етап прогнозите крият риск 
от неточност поради глобалната неопределеност 
относно изхода от ситуацията.  

Развитието на икономическите процеси в страната, 
включително в контекста на възникналата 
пандемия от COVID-19, са анализирани детайлно 
от „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг“ и отразени 
в присъдения непоискан държавен рейтинг на 
Република България. Разгледани са измененията 
на БВП и БДС по компоненти, както и динамиката 
на показателите на външния сектор. Оценено е, че 
България навлиза в настоящата криза със 
стабилна фискална позиция. Разгледана е 
извънредната актуализация на бюджета във връзка 
с очакваното неизпълнение на приходите и 
необходимостта от извършването на допълнителни 
разходи, с която прогнозното салдо по КФП се 
изменя от балансирано на дефицит в размер на 3.5 
млрд. лв. или 3% от прогнозния БВП. Представени 
са параметрите, на които лежи тази актуализация и 
е оценено, че до края на годината е много вероятна 
и нова ревизия. 

Актуалното състояние на банковия сектор е 
оценено като стабилно, а капиталовата адекват-
ност на банките като достатъчна. Представен е 
пакетът от мерки, обявен от БНБ за допълнително 
укрепване на капитала и ликвидността на банките, 
и механизмите за отсрочване на изискуеми 
задължения.  

Резюме от доклада за присъдения актуален 
рейтинг на Република България може да бъде 
разгледан на официалния сайт на БАКР:  

https://www.bcra-
bg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_apr_2020_bg.pdf 

 

Банкова система 

За периода на актуализация банковата система на 
страната остава стабилна, като сред мерките от 
Плана за действие на Министерството на 
финансите в процеса по присъединяване на 
страната към Банковия съюз бяха включени 
преглед на качеството на активите и стрес тестове 
на няколко български банки. Резултатите от 
цялостната оценка на ЕЦБ  показаха, че при две от 
шестте проверявани банки се открива капиталов 
недостиг при тестване на утежнен макроикономи-
чески сценарий, като същият извод бе налице за 
двете институции при проверката, извършена през 
2016г. от БНБ. Към средата на 2020г. изпълнението 
на капиталовите планове на двете банки, съгласу-
вани с надзорните органи, за стабилизиране на 
капиталовите им позиции е финализирано при 
едната, а при другата е в ход. 

Към средата на 2020г. на банковия пазар в 
България оперират 23 банки (от които 5 
чуждестранни клона), с две по-малко от същия 
период на предходната година, след като „Банка 
Пиреос България“ АД стана част от “Юробанк 
България” АД, а „Банка ДСК“ ЕАД придоби 
българската част от бизнеса на Societe Generale 
Group - „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД. 
Консолидационните процеси в системата очаквано 
ще доведат до по-висока концентрация и по-
нататъшно преструктуриране.  

След отчетения през 2018г. значителен ръст на 
печалбата в банковата система (42.9%), през 
2019г. е налице слабо понижение от 0.2% или 3 
млн. лв. Нетните приходи от лихви и от такси и 
комисионни запазват водещото си значение за 
формирането ѝ, но при забавен годишен прираст, а 
стойността на направените обезценки е с 11.9% по-
ниски спрямо 2018г. Номиналната стойност на 
генерираната печалба остава висока – 1 675 млн. 
лв., представлявайки източник за допълнителна 
капитализация и резерв за поддържане на 
стабилността на сектора. Именно поради това БНБ 
взе решение печалбата за 2019г. да бъде изцяло 
капитализирана, като една от мерките за 
допълнително укрепване на капитала на банките в 
условията на кризата, свързана с COVID-19.  
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„Юробанк България“ АД  
 

Акционерна структура и управление 

През анализирания период акционерният капитал 
на „Юробанк България“ АД не търпи промени и се 
запазва в размер на 560 323 302 лв., разпределени 
в същия брой акции с номинал 1 лв. всяка. 

През септември 2019г. Общото събрание на 
акционерите на „Юробанк България“ АД е 
одобрило вливането на „Банка Пиреос България“ 
АД в „Юробанк България“ АД,  което е 
финализирано на 12 ноември 2019г. след 
одобрение на съответните регулаторни органи. С 
това е приключено юридическото сливане, при 
което Банка Пиреос България се преобразува чрез 
вливането й в Юробанк България АД. При този 
процес Юробанк България АД става 
правоприемник на Банка Пиреос България, 
вследствие на което цялото имущество на Банка 
Пиреос България преминава към Юробанк 
България АД. 

В Надзорния съвет не са настъпили изменения 
през разглеждания период (3.2019г. – 3.2020г.) и 
към март 2020г. той е в състав: 

 Георгиос Провопулос - Председател на НС; 

 Теодорос Каракасис – Зам. Председател на НС; 

 Анастасиос Николау – Член на НС; 

 Ставрос Йоану – Член на НС; 

 Михалакис Луис – Член на НС; 

 Джон Дейвид Бътс – Член на НС. 

През март 2019г. е освободен Йоанис 
Серафимидис, като Изпълнителен директор и член 
на Управителния съвет на банката, а Йордан 
Суванджиев е напуснал през февруари 2020г., в 
резултат на което Управителният съвет остава 
състоящ се от трима члена, както следва: 

 Петя Димитрова – Председател на УС и Главен 
изпълнителен директор; 

 Димитър Шумаров – Член на УС, Изпълнителен 
директор и Главен финансов директор; 

 Асен Ягодин – Член на УС и Изпълнителен 
директор. 

Развилата се пандемия от COVID-19 и 
предприетите мерки за ограничаване на 
действието на вируса според мениджмънта на 
Юробанк България АД ще бъде ограничено и 
постепенно забавено в голяма степен до края на 
първото полугодие на 2020г. При по-
неблагоприятно развитие на пандемията обаче 

може да се очаква негативен ефект върху някои 
икономически отрасли, със съответното им 
отражение върху банковите приходи от такси и 
комисионни, както и приходите от лихви. 
 

Капиталова адекватност 

Банката продължава да се характеризира с добри 
нива на капиталова адекватност (КА), като в края 
на 2019г. обаче КА спада с 3.24 п.п., в резултат на 
сливането с Банка Пиреос България АД. В края на 
март 2020г. КА се повишава и достига до ниво от 
19.30%, което е близко до нивото на КА от края на 
2018г. В сравнителен план отчитаните от  Юробанк 
България АД стойности на обща капиталова 
адекватност и за капитала от първи ред се 
запазват по-ниски от средните за банковата 
система като вече спадат и под средните за 
банките от първа група. Отчитаните от банката 
стойности на показателите продължават да са над 
регулаторните изисквания. 

За последните три приключени години и първото 
тримесечие на 2020г. нивото на изчислявания за 
надзорни цели ливъридж е относително стабилно, 
като покрива над три пъти минималното 
регулаторно изискване. 
 

Ресурси 

През периода на преглед ресурсната база на 
„Юробанк България“ АД продължава да отчита 
ръстове, които са в резултат както на вливането на 
активите и пасивите на закупената Банка Пиреос 
България, така и на собствен органичен ръст, като 
в края на третото тримесечие на 2019г., преди 
вливането, ръстът на привлечените средства 
спрямо края на 2018г. възлиза на 11.4% (при ръст 
за цялата предходна 2018 година от 12.2%). В края 
на 2019 г. повишението е 38.3%, което е по-високо 
както от средното за банковата система (8.4%), 
така и от средното за първа група банки (14.0). 
През първото тримесечие на 2020 г. банката отчита 
спад от 2.9% спрямо края на 2019 г., при слаб ръст 
за банковата система (0.3%) и слаб спад за 
банките от първа група (0.4%) за същия период. 

През периода на актуализация не се наблюдават 
съществени изменения във валутната и срочната 
структура на депозитите. Доминиращи се запазват 
депозитите в лева и „На виждане“. 

Размерът на гарантираните депозити продължава 
да нараства, като увеличеният ръст  за годината е 
в резултат и на вливането на депозитите от Банка 
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Пиреос. От друга страна изпреварващият ръст на 
негарантираните депозити води до продължаване 
на свиването на дела им. Независимо от 
понижаващия се дял на гарантираните депозити 
нивото им се запазва високо.  

Банката се характеризира с много добри нива на 
подновяване на депозитите.  

Делът на най-големите 15 депозита в депозитния 
портфейл на банката се понижава в резултат на 
силното нарастване на депозитната база, като се 
запазва относително ниското ниво на 
концентрация.  

Банката разполага както с външни финансирания и 
кредитни линии, така и с одобрен лимит за 
финансова подкрепа от банката-майка (Юробанк 
Ергасиас СА.).  
 

Качество на активите 

Активите на банката, както и при привлечените 
средства, нарастват силно през 2019г. не само 
поради вливането на активите на Банка Пиреос, но 
и от собствен органичен ръст. Така само за 
деветте месеца на годината, преди вливането, този 
ръст възлиза на 12.4%, при 10.5% за цялата 
предходна 2018г. В края на 2019г. след вливането 
увеличението е с 36.4% на годишна база, при 
коригиран (без активите на Юробанк България) 
ръст за банковата система от 9.1% за годината. 
Отчетените повишения основно се дължат на 
ръста на кредитите, като в структурно отношение 
на актива не са настъпили съществени изменения, 
дори и след вливането на Банка Пиреос, 
притежаваща структура с по-нисък дял на 
кредитите в актива. С най-голям дял при 
оценяваната банка продължават да са нетните 
кредити 63.6% в края на 2019г. и 66.1 към 
31.03.2020 г. Инвестициите, съставени предимно от 
ДЦК, продължават да заемат относително нисък 
дял в структурата на актива (5.7%) в сравнение със 
средните стойности за банковата система в 
страната.  

 С най-голям дял в кредитния портфейл са 
кредитите на предприятия (56.4% в края на март 
2020 г.), с леко повишение от предишния период, 
под влияние на по-силно изразения корпоративен 
профил на кредитите от вливащата се банка.  От 
своя страна експозициите на дребно леко свиват 
тежестта си от този факт (с 3 п.п. до 42.7%), но и те 
както и кредитите към предприятия продължават 
стабилно да нарастват в абсолютен размер и през 
първото тримесечие на 2020г. Банката се 

характеризира с добре диверсифициран 
корпоративен кредитен портфейл по отрасли. 
Номиналният размер и делът на необслужваните 
кредити продължават да намаляват чувствително 
както през 2019 г., така и през първото тримесечие 
на 2020г., въпреки вливането на портфейл с като 
цяло значително по-лошо качество и ниво на 
необслужваните кредити в него. Този портфейл се 
прибавя оценен по справедлива стойност, и 
вследствие и в комбинация с мерки по продажби, 
отписвания и преструктуриране - в края на 2019 г., 
делът на необслужваните кредити на „Юробанк 
България“ АД вече е по-нисък от средния за 
системата и по-нисък от този на банките от първа 
група. В края на първото тримесечие на 2020г. 
процесът на подобрение продължава и с ново най-
ниско ниво на този показател, банката 
затвърждава благоприятните си позиции в 
сравнително отношение с референтните групи. 
Нетният коефициент на генериране на просрочия 
продължава да отчита отрицателни стойности, 
поради постоянно намаляващия размер на 
необслужваните експозиции, а брутният леко се 
повишава, но остава в рамките на ниските 
стойности от предходните периоди. Покритието на 
брутния кредитен портфейл и на брутните 
класифицирани кредити с обезценки е в малка 
степен по-ниско от средното за системата, но в 
контекста на ускорения процес на подобрение на 
качеството на кредитите, не се оценя като 
недостатък. Делът на 15 групови кредитни 
експозиции в нетния кредитен портфейл 
продължава да регистрира относително ниски нива 
на концентрация по този признак. 
 

Качество на доходите 

През последните четири завършени години 
Юробанк България АД се характеризира със 
спадаща възвръщаемост на лихвоносните активи, 
но въпреки това равнището на показателя се 
запазва значително по-високо както спрямо 
банковата система, така и в сравнение с Първа 
група банки. През първото тримесечие на 2020г. 
банката регистрира лек ръст спрямо предходното 
тримесечие, като превишенията над средните за 
банковата система и за Първа група банки 
нарастват. Положителен фактор също 
представлява и продължаващата тенденция на 
спад на цената на лихвените пасиви, като нивото 
на показателя се запазва по-благоприятно в 
сравнителен план спрямо средните за банковата 
система и за Първа група банки. През първото 
тримесечие на 2020г. Юробанк България АД 
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запазва същото равнище на показателя, което 
важи и за двете сравнителни групи. Нивата на 
показателите брутен лихвен спред и нетен лихвен 
марж отчитат слаб спад в края на 2019г. последван 
от лек ръст в края на март 2020г., като в 
сравнителен план продължават да са по-високи от 
средните за банковата система и за банките от 
Първа група. 

Отчетеният за 2019г. оперативен резултат е най-
големият за последните пет години, като темпът на 
повишение е аналогичен с отчетения за 
предходната 2018 година (7.7%). За първото 
тримесечие на 2020 г. също е налице повишение – 
с 9.5% спрямо аналогичния период на предходната 
година. 

Отчетените от банката в края на 2019 г. и на 
първото тримесечие на 2020 г. стойности на 
показателя Оперативна печалба към Среден 
размер на активите се запазват по-високи от 
средните за банковата система и за банките от 
първа група. 

Финансовият резултат за 2019 г. нараства с 35.7%.  
Постигнатата стойност е най-високата от 
създаването на банката до момента. За първото 
тримесечие на 2020 г. е налице понижение от 8.1% 
на годишна база, в резултат както на ръст на 
оперативните разходи, така и на ръст в размера на 
обезценките. 
 

Ликвидност 

През периода на актуализация нивата на 
показателите за ликвидност на „Юробанк 
България“ продължават да я позиционират 
благоприятно от гледна точка на изложеността ѝ на 
ликвиден риск.  

Стойностите на изчислявания за надзорни цели 
показател за ликвидно покритие се запазват 
значително над минимално изискуемото, като към 
края на 2019г., е налице повишение на ликвидното 
покритие с 55 п.п. на годишна база до 564%. 

 

Размер и системи 

В края на 2019г., в резултат на придобиването и 
последващото сливане с Банка Пиреос България 
АД през ноември 2019г., активите на Юробанк 
България АД се повишават, което я придвижва с 1 
позиция напред по размер на активите, до 
четвърто място, като изпреварва Първа 
Инвестиционна Банка, която също отчита 
повишение, но по-слабо.  

И по размер на кредитния портфейл банката се 
придвижва с едно място напред, като отново 
изпреварва Първа Инвестиционна Банка. 
Увеличението на кредитите на Юробанк България 
АД в края на 2019г., дължащо се на органичен ръст 
и на придобития портфейл от Банка Пиреос 
България АД, поставя банката вече на трета 
позиция по размер на кредитния портфейл, като 
само Уникредит Булбанк и Банка ДСК са преди нея 
в подреждането.  

В края на 2019г., след сливането с Банка Пиреос 
България, депозитите на Юробанк България 
нарастват и банката се придвижва с две позиции 
напред, заемайки 3-то място по този показател. 
Само Уникредит Булбанк и Банка ДСК са преди 
Юробанк България АД в подреждането по размер 
на депозитите, като банката изпреварва както 
Първа Инвестиционна Банка, така и Обединена 
Българска Банка, които също отбелязват ръстове, 
но по-слаби. 

През 2019 г. усилията на „Юробанк България“ АД 
са били насочени към иновативни инициативи, 
продукти и услуги, съсредоточавайки се в 
предлагането на удобства и допълнителни ползи 
за клиентите и намаляване на риска. В стратегията 
за 2020 година не се предвижда промяна на 
основната банкова операционна система.  
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През разглеждания период „Юробанк България“ АД продължава да отчита подобрение в 
дейността си и постигнатите резултати, като се наблюдава затвърждаване и ускоряване на 
положителните трендове и предимство в сравнителните характеристики с референтните 
групи. Особен напредък е постигнат в подобряване на качеството на кредитния портфейл. 
Оперативната печалба и нетният финансов резултат се повишават. Показателите за 
ликвидност запазват добри нива. 

Допълнително положително влияние върху рейтинга на „Юробанк България“ АД може да 
окаже запазването на процесите на устойчиво подобряване в качеството на портфейла, 
задържане и повишаване на генерираната печалба и на показателите за доходност, успоредно 
със запазването на добрите нива на капиталова адекватност и ликвидност..  

В негативна посока на рейтинга би могло да се отрази евентуално влошаване на качеството 
на кредитния портфейл, в резултат на неблагоприятни ефекти от пандемията COVID 19 върху 
клиенти на банката. 
 
 
Основни финансови показатели: 

(хил.лв.)  3.2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Балансово число 10 940 968 11 183 700 8 197 199 7 420 982 6 818 262 5 752 662 

Брутни кредити 7 537 650 7 422 527 5 608 184 5 198 132 4 626 903 4 406 996 

Собствен капитал 1 503 488 1 473 294 1 250 660 1 236 587 1 147 985 914 182 

Общ лихвен доход 99 030 350 510 325 393 298 888 305 666 303 812 

Нетен финансов резултат 43 691 213 699 157 427 136 265 119 570 84 099 

Обща капиталова адекватност 19.30% 16.82% 20.06% 21.77% 23.35% 24.73% 

Нетен лихвен марж 4.16% 4.11% 4.37% 4.37% 4.62% 4.59% 

Възвръщаемост на активите 2.15% 2.32% 2.02% 1.94% 1.84% 1.46% 

Брутен размер класифицирани експозиции / Общо 
кредити  

7.76% 8.36% 11.54% 17.77% 23.13% 25.71% 

Нетен коефициент на генериране на просрочия -0.53% -0.53% -4.49% -3.88% -0.79% -16.99% 

Коефициент на ликвидност n/a n/a n/a 39.15 40.12 31.76 

Коефициент на ликвидно покритие 535% 564% 509% 575% 541% n/a 
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*Рейтингова история:  

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА 
СИЛА 

Първоначален 
рейтинг 

23.06.2011 

Мониторинг 
26.10.2011 

Актуализация 
21.05.2012 

Мониторинг 
10.05.2013 

Дългосрочен рейтинг: ВВВ ВВВ ВВВ ВВ+ 

Перспектива: стабилна в развитие негативна негативна 

Краткосрочен рейтинг: А-2 А-2 А-2 В 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА 
СИЛА 

Актуализация 
28.06.2013 

Актуализация 
27.06.2014 

Актуализация 
26.06.2015 

Мониторинг 
08.09.2015 

Дългосрочен рейтинг: ВВ+ ВВ+ ВВ+ ВВ+ (под наблюдение) 

Перспектива: стабилна стабилна стабилна  

Краткосрочен рейтинг: В В В В (под наблюдение) 

 

Рейтингите в горната таблица са присъдени по предходната Методология за присъждане на 
кредитен рейтинг на финансова сила на банка и не са директно сравними с рейтингите, 
присъдени след влизането в сила на актуалната методология от септември 2015 г. 
 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА* Мониторинг Актуализация Преглед Актуализация Преглед 

Дата на рейтингов комитет : 27.01.2016 30.06.2016 29.06.2017 28.06.2018 28.06.2019 

Дата на публикация : 12.02.2016 01.07.2016 30.06.2017 29.06.2018 02.07.2019 

Дългосрочен рейтинг : BB+ BB+ BB+ BBB- BBB- 

Перспектива : стабилна положителна положителна стабилна стабилна 

Краткосрочен рейтинг : B B B А-3 А-3 

Дългосрочен рейтинг по 
национална скала: 

BBB+ (BG) A- (BG) A- (BG) А (BG) А (BG) 

Перспектива: стабилна положителна положителна стабилна стабилна 

Краткосрочен рейтинг по 
национална скала: 

A-2 (BG) A-1 (BG) A-1 (BG) А-1 (BG) А-1 (BG) 

 


