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“БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” (БАКР) е 

третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, 

регистрирана съгласно Регламент (EО) № 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.  

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.  
 

На проведено на 13.04.2022г. заседание на 
Рейтингов Комитет на БАКР е разгледан доклад по 
извършения преглед на кредитния рейтинг на 
„Интернешънъл Асет Банк” АД. Заседанието е 
ръководено от д-р по икономика Кирил Григоров, в 

качеството му на Председател на Рейтинговия 
Комитет. След проведената дискусия на 
измененията през периода на преглед по 
множество фактори влияещи на рейтинга, 
членовете на Рейтинговия Комитет взеха 
следното решение: 

„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР) 
присъжда на „Интернешънъл Асет Банк” АД 
следните рейтинги: 

▪ Повишава Дългосрочния рейтинг на 
финансова сила на BВ- от В+, и потвърждава  
краткосрочен рейтинг В със стабилна 
перспектива  

▪ Повишава Дългосрочния рейтинг по 
национална скала на ВВ+ (BG) от ВВ (BG) и 
потвърждава краткосрочен рейтинг по 
национална скала В (BG) със стабилна 
перспектива, 

с което изразява становището си за постигнато в 
периода на преглед значително подобрение в 
показателите за качеството на кредитния 
портфейл, постигнати високи финансови 
резултати, повишения на капиталовата база и 
капиталовата адекватност и висока степен на 
ликвидност. Отчетени са и подобрения при 
значителна част от изследваните показатели с 
обръщане в положителна посока на неблаго-
приятни тенденции от предходния период, 
въпреки изоставане в сравнително отношение с 
референтните групи. 

https://www.bcra-bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf
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., бъл-
гарската 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 предход-
ната година, процесите през 2021 г. са като цяло в 
посока към възстановяване. Условията пазара на 
труда постепенно се нормализират, като икономи-
ческата 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 епидемич-
ната 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.).  

 
„Интернешънъл Асет Банк“ АД 

Акционерна структура и управление 

През 2021г. няма промени в акционерния капитал, 
акционерната структура и участията на Банката.  
През последната година в състава на Надзорния 
съвет (НС) настъпват промени. Досегашният член 
на НС Алексей Цветанов става негов председател, 
замествайки на поста Иван Драгневски, а Емилия 
Миланова-Цончева – заместник-председател. Така 
съставът на Надзорния съвет към момента 
включва:  

• Алексей Цветанов – председател на НС; 

• Георги Харизанов – заместник-
председател на НС;  

• Емилия Миланова-Цончева – заместник-
председател на НС; 

• Георги Георгиев – член на НС; 

• Виктор Вълков – член на НС; 

• Румяна Гоцева-Йорданова – член на НС. 

 
 

https://www.bcra-bg.com/bg/ratings/bulgaria-rating
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Управителният съвет остава в състав:  

• Румен Сираков - председател на УС и 
главен изпълнителен директор; 

• Мария Гунева - заместник-председател на 
УС и изпълнителен директор; 

• Ивайло Йончев - заместник-председател 
на УС и изпълнителен директор; 

• Марио Марков - член на УС; 

• Бойка Загорова – член на УС. 

Планът, който Интернешънъл Асет Банк си 
поставя за изпълнение през 2021г., отчита  
превишение по отношение на отчетените нива на 
балансовото число (с 11.3%) и нетните кредити и 
вземания (със 7.3%). Нетният лихвен доход е с 
10.3% по-нисък от заложения в плана, но въпреки 
това реализираната нетна печалба за годината 
значително надхвърля предвидената.  

Банката поддържа консервативната си визия на 
развитие, без съществени изменения за периода, 
като декларира стремеж към устойчиво и ефектив-
но управление, при поддържане на адекватен 
баланс между риск, капитал и доходност. 

Капиталова адекватност 

През периода 2017-2021г. банката поддържа 
постоянна възходяща тенденция на капиталовата 
си база, кумулираща общ ръст за целия 
петгодишен период от 37.5%. В последните две 
години са отбелязани по-високи темпове на 
растеж от съответно: 13.2% за 2020г. (или с 15.9 
млн. лв.) и 10.1% за 2021г. (или с 13.8 млн. лв.). 
През последните три години (2019-2021г.) 
капиталовата база на банката се състои 
единствено от капитал от първи ред, а 
увеличенията му се дължат на капитализираните 
печалби и респективно на тяхната по-висока 
стойност, включително и рекордното ниво за 
2021г. от 21.2 млн.лв. (13.5 млн.лв. за 2020г.). 

През 2021г. стойността на рисково претеглените 
активи (РПА) продължава да се понижава – с 
1.6% (10.0 млн. лв.) на годишна база след 
значителния спад от 11.2% (78.4 млн.лв.) за 
2020г., включително и под влияние 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-

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

19). Изменението е формирано изцяло по линия 
на понижени експозиции за кредитен риск, докато 
тези за операционен риск продължават да се 
покачват за трета поредна година (за 2021г. с 
14.0% като стойност, а като дял в РПА достигат до 
10.3% към края на годината, след 8.9% година по-
рано и 6.7% към края на 2019г.). Експозициите за 
кредитен риск остават доминиращи в структурата 
на РПА, при регистрирано слабо понижение в 
техния дял към края на 2021г. до 89.7%. 
Характерните изменения в структурата през 2021г. 
са: 1) съществено понижение с 55.5% на годишна 
база по линия на Експозиции в неизпълнение, 
довеждащо и до значителен спад в относителния 
им дял - до ниво от 6.1% към края на 2021г. 
(спрямо 13.2% година по-рано); 2) увеличение в 
Експозиции обезпечени с ипотека върху 
недвижими имоти - с 9.1%, отразило се в 
нарастване на техния дял до 45.2% (спрямо 40.2% 
към края на 2020г.). Последните остават и 
доминиращи по класове ескпозиции. 

Едновременните понижение в РПА и увеличение в 
стойността на капиталовата база формират ново 
покачване в нивото на капиталова адекватност 
(еднакво за обща и за капитал от първи ред) до 
24.5% към края на 2021г. (21.9% година по-рано и 
17.2% към края на 2019г.). 

Постиганите от Интернешънъл Асет Банк нива на 
капиталова адекватност продължават да са 
съществено над регулаторните изисквания 
(над 9 п.п. към края на 2021г.), което осигурява 
както стабилност при евентуални шокове, така и 
възможност за допълнително нарастване на 
активите в нормална среда.  

В сравнителен план, след като през 2020г. банката 
преодолява изоставането си при капиталовата 
адекватност спрямо средните за банковата 
сиситема и банките от втора група и се 
позиционира на минимални отстояния от тях, през 
2021г. постигнатите от нея равнища вече ги 
превъзхождат. 

След негативното нарастване в нивото на 
съотношението на необслужвани експозиции 
към капиталова база през 2020г. (до 44.9%), 
през 2021г. е формирано съществено изменение в 
обратна посока и нивото на разглежданото 
съотношение намалява до 17.6%, повлияно 
едновременно от коментираното вече значително 
увеличение в капиталовата база и от понижение в 
размера на необслужваните кредити.  

В сравнителен план нивото на показателя за 

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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банката, независимо от силно позитивната му 
промяна в периода на преглед, остава все още 
значително над средните равнища към края на 
2021г. за банковата система (9.0%) и банките от 
втора група (7.9%). 

Продължава и повишението в стойността на 
активите на Интернешънъл Асет Банк (със 7.3% за 
2021г. след 15.1% за предходната година), което 
изостава спрямо увеличението на собствения 
капитал и довежда до понижение в некориги-
раното ниво на ливъридж с близо 1 п.п. (до 
11.7). Независимо от това, поддържаните от 
банката нива остават значително над средните за 
банковата система и банките от втора група. 

По линия на коригирания ливъридж през 2021г. 
се наблюдава понижение до ниво от 20.1 към края 
на годината (24.9 към края на 2020г.) и 
поддържане на низходящата тенденция в трета 
поредна година. И тук постигнатото към края на 
2021г. равнище обаче остава значително над 
средните за банковата система (9.94%) и банките 
от втора група (10.45%), както и над средното ниво 
за банките от референтна група2. 

В целия анализиран период (2017-2021г.), 
Интернешънъл Асет Банк поддържа изчисля-
ваното за надзорни цели ниво на ливъридж в 
много тесни граници, около 7.5%, с едно нараства-
не до 7.7% към края на 2021г. Превишението 
спрямо минимално изискуемото равнище (3.0%) 
остава значително. 

В последните три години (2019-2021г.) възвръща-
емостта на собствения капитал е над 
средните равнища за банковата система и още по-
изразително над тези за банките от втора група. 
Като ефект от значително увеличената за послед-
ната година (2021г.) нетна печалба, постигнатата 
възвръщаемост на СК се покачва до 13.9% (9.9% 
за 2020г. и 12.0% за 2019г.). Това равнище превъз-
хожда чувствително средната за референтната 
група стойност (6.1%). 

Ресурси 

През последната приключена финансова година 
(2021г.) Интернешънъл Асет Банк поддържа 
тенденцията на покачване в стойността на 
привлечените ресурси. Ръстът от 8.2% е по-

 
2 Референтната група банки включва две банки преди и две след 
„Интернешънъл Асет Банк“ АД по размер на активи към края на 
2021г.: „Общинска банка“, „Българо-Американска Кредитна Банка“, 
„Търговска Банка Д“ и „Ти Би Ай Банк“. 

нисък от регистрирания през 2020г. рекорден за 
последните пет години +15.8%, но изпреварващ 
темповете от предхождащите три години (съответ-
но 6.6% за 2019г., 4.8% за 2018г. и 7.2% за 2017г.). 
Формираното за 2021г. нарастване изостава с 
малко спрямо отчетените общи ръстове за 
банковата система (9.2%) и банките от втора група 
(8.9%). 

Ръстът в привлечените от оценяваната банка 
средства е повлиян по-съществено от увеличе-
нието на депозитите от домакинства (с 11.6%) и 
е допълнен от увеличение в размера на 
корпоративните депозити (с 2.7%, след високо 
нарастване през 2020г. с 40.0%).  

Измененията водят до слабо покачване в дела на 
депозитите от физически лица в структурата на 
привлечените средства (до 52.7%, след 51.0% 
към края на 2020г.), докато делът на депозитите от 
некредитни институции се понижава до 46.0% 
(спрямо 48.4% година по-рано). Банката 
продължава да не поддържа депозити от кредитни 
институции. Във валутната структура на ресурса 
на банката депозитите в лева се запазват 
преобладаващи, при тенденция на относително 
слабо понижение на дела – до 63.8% към края на 
2021г. (след 65.3% и 66.2% в края на предходните 
две години). Не се наблюдава концентрация по 
линия на най-големите депозанти в банката. 

Качество на активите 

През периода на годишния преглед сумата на 
активите на Интернешънъл Асет Банк понижава 
годишния си темп на нарастване, като в края на 
2021г. реализираният ръст от 7.3% е два пъти по-
нисък от този за предходната година - 15.9% (след 
значителния спад за 2019г. от 10.5% придружено 
от понижение в размера на активите под 2 млрд. 
лв.). Ръстът за последната 2021г. е осъществен 
предимно през втората половина на годината, 
когато увеличението на активите е с 6.2% (111.4 
млн. лв) спрямо средата на годината, при само 
1.1% (19.3 млн. лв.) ръст за първите шест месеца. 
Показателно за сравнително умерения поддържан 
ръст на активите на оценяваната банка е почти 
еднаквия ръст общо за петте години на 
разглеждания период (2021 г. спрямо база края на 
2016г.) на  кумулативното изменение на активи-
те - ръст от 46.8% с общия за банковата система - 
ръст от 47.0%. 
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Ръстът на активите за последните две години се 
дължи в голяма степен на двойното нарастване на 
Паричните средства в каса и по разплащателна 
сметка в БНБ. Това води до съществени промени 
в  структурата  на активите, започнали от 
предходната година и утвърдили се през 
последната 2021г. Водещото място и през тази 
година заемат Паричните средства в каса и по 
разплащателна сметка в БНБ – вече с 47.1% дял 
от активите на банката. 

Графика № 1: Структура на активите на „Интернешънъл Асет Банк“ АД 

 

Размерът на инвестиционния портфейл на 
Интернешънъл Асет Банк също нараства значи-
телно за втора година поред – със 136.0% до 
126.2 млн. лв. през 2021г., а относителният му дял 
в активите - макар и сравнително нисък по 
отношение на референтните групи - се увеличава 
двойно до 6.6%. В структурно отношение инвести-
ционният портфейл е доминиран от дълговите 
инструменти, чийто дял се увеличава силно за 
последните години и вече е над 90% (90.7%). 
Останалите елементи от този портфейл запазват 
почти без изменение своите стойности в номинал-
но изражение и намаляват тежестта си поради 
посоченото общо увеличение на инвестициите.  

В края на 2021г. брутният кредитен портфейл  
на Интернешънъл Асет Банк запазва посоката на 
намаление от предходната година, след три 
поредни години на сравнително високи годишни 
ръстове от около средно 10% годишно. Това се 
дължи както на влиянието на строгите мерки във 
връзка с началото на COVID-19 пандемията за 
2020г., но в по-голяма степен на акценти в 
управлението на процесите по подобрение на 
качеството на кредитния портфейл през 2021г. 

За последната година спадът в кредитирането 
обаче е по-слаб – с 4.5% (или 31.5 млн. лв. до 
666.4 млн. лв.), при 8.5% (с 65.2 млн. лв.) за 2020г. 
За разлика от предходната година, когато намале-
нието се дължи почти изцяло на намалението на 
експозициите към некредитни институции, то за 
последната 2021г. спадът се дължи най-вече на 
водещата група кредити – тези към предприятия 
(нефинансови институции) – с 30.0 млн. лв. или с 
4.9% годишно. Макар и по-слаб в сравнение с 
предишна година продължава спадът и при 
цитираните вече кредити към некредитни институ-
ции. Групата на кредитите към физически лица 
(експозиции на дребно) след като за 2020г. отчита 
за първи път спад от 9.4% (с 5.5 млн. лв. до 52.9 
млн. лв.), за 2021г. единствена сред посочените 
групи на кредитния портфейл отчита ръст от 
12.4% или с 6.6 млн. лв., с устойчиво налагаща се 
тенденция на постоянен ръст на жилищните 
ипотечни кредити, отбелязала ръст от 8.9%. 

Структурата на брутния кредитен портфейл 
продължава да се доминира силно от кредитите 
към предприятия, със запазен за последните две 
години дял от над 88% от всички кредити. 

Банката разполага с относително добре дивер-
сифициран по икономически отрасли корпора-
тивен кредитен портфейл с водещи по остатъчен 
размер на кредитите експозиции към секторите 
Търговия с дял от 18.6% и Преработваща про-
мишленост – със 17.4%. Запазва се нарасналият 
през предходната година дял на кредитите към 
Хотели и ресторантьорство - 15.3%. 

Към края на 2021г. размерът на необслужваните 
кредити отбелязва значително подобрение, като 
се свива почти наполовина спрямо година по-
рано. Намалението в номинално изражение е с 
почти 50 млн. лв. (49 815 хил. лв.) или с 47.8% 
годишно до най-ниската стойност на тези влошени 
експозиции за анализирания петгодишен период – 
54 503 хил. лв. Това се случва след силното 
повишение от предходната година, напълно 
преодоляно през 2021г. и изразено в най-
същественото понижение на съотношението на 
необслужваните кредити към брутния размер на 
кредитния портфейл до рекордно ниско ниво за 
последните повече от 10г. за банката – 8.18%. 
Делът на необслужваните кредити на банката в 
сравнителен план за 2021г. намалява значително 
изоставането си спрямо средното подобрение на 
този показател за банковата система (започнало 
от 2018г.), след като през предходната година 
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нараства силно до над 6 п.п. над средното за 
системата и 8 п.п. над средното за втора група 
банки. В края на 2021г. тази разлика вече е 
сведена до под 2 п.п. (1.7 п. п.) спрямо средните 
нива за системата (6.5%) и 2.5 п.п. по-високо от 
това на втора група банки (5.7%). 

Графика № 2: Дял на класифицираните кредити в брутните кредити за 
периода от 2017г. до 2021г. 

 

Над две трети от дълга по необслужваните 
кредити на банката са формирани от такива, 
отпуснати до 2014г. – 68.7% от всички влошени 
кредити в края на 2021г, като в номинално 
изражение този дълг намалява почти наполовина. 

Подобрение в сравнителен план с предходните 
периоди се наблюдава при всички показатели, 
изследващи движението през годината на 
необслужваните кредити – най-нисък размер на 
новите необслужвани кредити, възникнали през 
годината, най-висок размер на реинтегрираните 
кредити, на отписаните кредити, както и на придо-
битите, продадени и извършени погасявания. 
Всичко като резултат рефлектира в посоченото 
силно намаление на брутния и нетния размер на 
класифицираните кредити, както и на показатели 
като брутния коефициент на генериране на 
просрочия, достигащ най-ниската си стойност за 
изследваните години (1.39%) и нетния коефици-
ент за генериране на просрочия с регистрирана 
отново отрицателна стойност (-8.4%) като израз на 
по-ниското ниво на тези кредити в края на периода 
в сравнение с началото на годината.  

Покритието на необслужваните (класифицира-
ните) кредити от обезценки се покачва до 52.7% 
през 2021г. (44.0% за 2020г.) в резултат на много 
по-силното подобрение (намаление) в размера на 
класифицираните експозиции, въпреки също така 
намаления размер на обезценките за годината. В 

сравнително отношение този показател продъл-
жава да изостава чувствително под средното 
равнище за банковата система (72.1%) в страната 
и втора група банки (71.4%) с разлика от средно 
20 п.п. Независимо от това, предвид значи-
телните подобрения през последната година 
отчетеното повишение се оценява положително от 
рейтингова гледна точка, при положение, че 
намалението на обезценките е в резултат и на 
погасени, отписани и реинтегрирани влошени 
експозиции. Покритието на брутния кредитен 
портфейл от обезценки обаче отчита понижение 
до най-ниско ниво в изследвания период – 4.3%, 
като това се дължи повече на силния спад на 
обезценките в сравнение с този на брутния 
кредитен портфейл. С това понижение на показа-
теля за оценяваната банка, стойността му за 
първи път след 2017г. е по-ниска от средната за 
банковата система с 0.4 п.п. (където се утвържда-
ва траен процес на намаление). Същото покритие 
общо за банките от втора група (4.0%) обаче 
остава под това на Интернешънъл Асет Банк.  

Делът на 15-те най-големи кредитни експозиции 
в брутния кредитен портфейл отчита известно 
подобрение за последната година като дял от 
брутния кредитен портфейл и значително такова 
по отношение на факта, че сред тези кредити вече 
не присъстват експозиции,  класифицирани като 
необслужвани. Въпреки това този дял остава 
висок в сравнително отношение и продължава да 
свидетелства за известна концентрация по този 
показател. 

Качество на доходите 

Оперативната печалба на Интернешънъл Асет 
Банк възлиза на 21 573 хил. лв., нараствайки с 
4.1% през 2021г. (2.5% растеж за 2020г.) в 
резултат на силния ръст на нелихвения доход 
(18.3%), който надхвърля паралелния спад при 
лихвения приход (10.7%) и растежа на опера-
тивните разходи (4.8%). Номиналната стойност на 
нетния финансов резултат (21 178 хил. лв.) се 
доближава значително до тази на  оперативния 
поради големия размер на реинтегрирани обез-
ценки (във връзка с подобрението в качеството на 
кредитния портфейл на оценяваната банка), 
извършени в рамките на 2021г., и следователно е 
чувствително по-висока от отчитаните през 
предходните години.  

Подобреният финансов резултат определя и най-
високата за анализирания период възвръща-
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емост на активите (1.16%), която за втора 
поредна година надхвърля средната за системата 
(1.09%). Възвръщаемостта само на лихвонос-
ните активи обаче остава трайно по-ниска в 
сравнителен план, както съответно и показателите 
за лихвения марж, генериран от Банката.  

Същевременно показателите за доходност, 
свързани с реализирания нелихвен доход и в 
частност с нетния приход от такси и комисионни, 
затвърждават благоприятното позициониране на 
Интернешънъл Асет Банк по тях от 2020г. 

Ликвидност 

По отчитаните нива на ликвидно покритие за 
надзорни цели Интернешънъл Асет Банк 
поддържа характерна за целия период на анализ 
(2017-2021г.) позиция, с равнища, значително 
превишаващи минимално изискуемото, благодаре-
ние на трайния растеж в стойността на ликвидния 
буфер. 

Нарасналата стойност на привлечените ресурси, 
който не е прехвърлен към увеличение в обема на 
кредити и инвестиции, допринася за високите нива 
на ликвидност и през 2021г. Съотношението общ 
размер на кредитите към общ размер на 
депозитите продължава да се понижава, като 
достига 38.8% вече е значително по-ниско от 
средните за сектора нива от около 70%. За 2021г. 
банката отчита ръст в стойността на притежава-
ните текущи активи от 7.6% (след съществения 
такъв от 39.1% за 2020г.), формиран по линия на 
повишен размер на паричните средства и салда 
при централни банки с 11.3%. Така, в структурно 
отношение последните са вече с високо домини-
ращ в текущите активи дял от 84.4% към края на 
2021г. (81.6% година по-рано). 

През последната година делът на собствения 
капитал в общите пасиви на Интернешънъл Асет 
Банк се покачва слабо до 8.6% (с 0.6 п.п.), 
отразявайки изпреварващото нарастване на 
собствения капитал (като ефект от високата нетна 
печалба) спрямо увеличението на пасивите. 
Поддържаните от банката равнища по показателя 
са без съществени отклонения в последните пет 
години (около 8%, но при постепенно слабо 
покачване), като остават значително под средните 
равнища за банковата система (с най-ниска за 
периода стойност от 12.3% през 2021г.) и за 
банките от втора група (с най-ниска стойност от 
11.7% също към края на 2021г.). 

 

Размер и системи 

Извън общите корекции в позиционирането на 
банките в системата под влияние на консоли-
дациите от предходните три години, в периода на 
преглед „Интернешънъл Асет Банк“ АД запазва 
позиционирането си само по размер на 
притежавани активи и понижава с едно място 
позицията си в подреждането по размер на 
привлечените депозити (изпреварена в края на 
2021г. от БАКБ), както и с една позиция по размер 
на кредитния портфейл (изпреварена от Търговска 
банка Д).  

Банката разполага с достатъчни информационни 
продукти и системи, позволяващи ѝ сигурно и 
надеждно поддържане на бази данни и непре-
късваемост обслужването за ключовите процеси.  

Поддържането и развитието на информационните 
системи на банката през 2021г. е значително 
повлияно от ковид пандемията, която формира 
поведението на клиентите в посока ориентирането 
им в по-голяма степен към електронно предлага-
ните от банката услуги.  

Ковид кризата се отразява чувствително и на 
оперативната дейност на банката предвид 
необходимостта от работа от разстояние в част от 
звената на организационната структура. С тази 
цел са въведени допълнителни ИТ решения във 
връзка с обезпечаването на максимално високо 
ниво на информационна сигурност и достъпност 
на системите, поддържането на надеждни бази 
данни, мрежи и системи, непрекъсваемост на 
обслужването и на ключовите процеси, 
оптимизацията на комплексна антивирусна и 
firewall защита за контрол на всички входно-
изходни устройства, инсталиран софтуер. 
Стартирани са и важни проекти в областите AML, 
Anti-Fraud Detection, Digital Onboardin, клиентските 
приложения „Asset Online“ и „Asset Mobile. 
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В периода на актуализацията „Интернешънъл Асет Банк” АД подобрява стабилното си 
финансово състояние. Отчитаните от банката показатели за капиталова адекватност се 
задържат на високи нива, значително над регулаторните изисквания и средните за системата. 
В структурата на привлечените средства с най-голям дял се запазват депозитите. 
Кредитният портфейл намалява за втора поредна година, при осъществен акцент в 
подобрението на качеството на кредитите, в условията на усложнена пандемична обстановка. 
Постигнати са значителни успехи в подобрението на това качество с доближаване на 
показателите близо до средните за банковата система в страната. Оперативната печалба и 
нетният финансов резултат се повишават, а показателите за ликвидност запазват високи 
нива.   

Положително влияние върху рейтинга на Банката могат да окажат: осигуряване на по-високи 
конкурентни ръстове на привлечените средства и активите, подобряване на доходоносната 
структура на активите, продължение и запазване на процесите на подобрение в качеството на 
кредитния портфейл, устойчиво повишаване на оперативния резултат и генерираната печалба 
и подобряване на финансови показатели, свързани с доходността.  

Отрицателно влияние върху присъдения рейтинг биха могли да окажат: свиване на 
оперативния и/или финансов резултат, понижаване на реализираната доходност, прекъсване на 
процесите на подобрение в качеството на кредитния портфейл в резултат на неблагоприятни 
ефекти от потенциалния икономически спад заради военния конфликт в Украйна. 

  

 
 
  

Основни финансови показатели: 

(хил. лв.)  2021 2020 2019 2018 2017 

Балансово число 1 911 730 1 780 961 1 547 567 1 438 893 1 372 046 

Брутни кредити 666 414 697 963 763 156 700 026 638 244 

Собствен капитал 163 553 142 388 128 867 114 206 105 900 

Нетен лихвен доход 19 198 21 504 24 250 20 988 18 105 

Нетен финансов резултат 21 178 13 505 14 681 10 369 6 007 

Обща капиталова адекватност 24.52% 21.91% 17.20% 16.15% 17.56% 

Нетен лихвен марж 1.90% 2.16% 2.36% 2.14% 2.19% 

Възвръщаемост на активите 1.16% 0.83% 0.97% 0.74% 0.45% 

Брутен размер класифицирани експозиции / Общо кредити  8.18% 14.95% 11.11% 12.71% 12.59% 

Нетен коефициент на генериране на просрочия -8.39% 2.88% -0.69% 1.64% 0.16% 

Отношение на ликвидно покритие 716% 1102% 917% 524% 827% 
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*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 13.4.2022 14.4.2022 BB- стабилна B BB+ (BG) стабилна B (BG) 

Актуализация 12.4.2021 13.4.2021 В+ стабилна В ВВ (BG) стабилна В (BG) 

Актуализация 9.4.2020 10.4.2020 В+ положителна В ВВ (BG) положителна В (BG) 

Актуализация 9.4.2019 10.4.2019 В+ положителна В ВВ (BG) положителна В (BG) 

Актуализация 29.3.2018 30.3.2018 В+ стабилна В ВВ (BG) стабилна В (BG) 

Актуализация 24.3.2017 27.3.2017 В+ стабилна В ВВ (BG) стабилна В (BG) 

Актуализация 7.3.2016 8.3.2016 В положителна В ВВ- (BG) положителна В (BG) 

Рейтингите в таблицата по-долу 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 09.2015г. 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА Дългосрочен рейтинг Перспектива Краткосрочен рейтинг 

Мониторинг 8.9.2015 B (под наблюдение) - B (под наблюдение) 

Актуализация 24.3.2015 B стабилна B 

Мониторинг 11.9.2014 В- стабилна C 

Актуализация 12.5.2014 B стабилна C 

Първоначален рейтинг 13.5.2013 B стабилна C 

 

 

 

 


