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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) 
запазва следните рейтингови оценки на 
„Инвестбанк“ АД: 

 Дългосрочен рейтинг на финансова сила B-, 
краткосрочен рейтинг С; 

 Дългосрочен рейтинг по национална скала В- 
(BG), краткосрочен рейтинг по национална 
скала С (BG) 

и променя перпективата по тях от „стабилна” на 
негативна. 

Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на рейтинг на банка 
(https://www.bcra-
bg.com/files/bank_methodology_2018_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. 
 

 

Оперативна среда 

Суверенен риск 

През 2018г. правителството на Република 
България ускори процеса по включването на 
страната към еврозоната, като официално подаде 
писмо за намерението си, а през м.август  
Министерският съвет одобри и съответен План за 
действие, включващ мерки, насочени към 
присъединяването на България към Валутния 
механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз, което 
въпреки първоначалните очаквания не се случи 
през м. юли 2019г. 

Икономическият растеж в страната се забавя от 
3.8% през 2017г. до 3.1% през 2018г., като е 
формиран изцяло от компонентите на вътрешното 
търсене – потребление и инвестиции. През първото 
тримесечие на 2019г. отчетеният икономически 
ръст се покачва с 2.1 п.п. до 5.2% на годишна база, 
като основен двигател на растежа остава крайното 
потребление. 

Страната отчита намаления по размера на 
външния дълг, а към края на 2018г. международни-
те резерви на БНБ възлизат на 25 072 млн. евро и 
осигуряват 150.5% покритие на паричната база, 
което е солиден буфер, гарантиращ стабилността 
на валутния борд. Показателите за адекватност на 
резервите запазват високите си нива. 

На трудовият пазар се поддържат възходящата 
тенденция на заплащането и намаляването на 
безработицата, но се забавя ръста на заетостта. 

mailto:v.petrov@bcra-bg.com
https://www.bcra-bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf
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Средногодишният темп на инфлация (измерен чрез 
ХИПЦ) запазва постепенния си ръст от 2018г. 
(2.6%) и до средата на 2019г., достигайки 3.0%. 

Благоприятната макроикономическа среда през 
последните години осигурява стабилност в 
състоянието на публичните финанси. Запазва се 
положителната тенденция на намаление на 
държавния дълг на страната, както нивото му в 
размер на 22 066 млн.лв. (20.4% от БВП към края 
на 2018г.) остава значително по-ниско спрямо 
максимално допустимата референтна стойност на 
Маастрихтския критерий за конвергенция от 60% и 
подрежда страната сред трите държави в ЕС с най-
нисък държавен дълг. Емитираният нов дълг от 
началото на  2019г. е в размер на 900.6 млн.лв., 
като набраните средства са използвани за 
финансиране на част от дължимата сума по 
сделката на правителството за закупуване на ново 
въоръжение в армията (изтребители F-16). 

Банкова система 

Сред мерките от Плана за действие на 
Министерството на финансите в процеса по 
присъединяване на страната към Банковия съюз се 
включват преглед на качеството на активите и 
стрес тестове на няколко български банки, 
резултатите от които бяха оповестени на 26 юли 
2019 година. Резултатите от цялостната оценка на 
ЕЦБ1 показват, че при две от шестте проверявани 
банки се открива капиталов недостиг при тестване 
на утежнен макро сценарий, като същият извод бе 
налице за двете институции при проверката, 
извършена през 2016г. от БНБ. Както и преди три 
години, Българската народна банка заявява, че „ще 
бъдат предприети последващи действия, свързани 
с по-нататъшно укрепване на капиталовата 
позиция на банките, в строго съответствие с 
мандата на БНБ и съответната регулаторна рамка“. 

Към средата на 2019г. на банковия пазар в 
България оперират 25 банки (от които 5 
чуждестранни клона). Тенденцията към 
консолидация в системата продължава. През 
първото тримесечие на 2019г. „Банка ДСК“ ЕАД 
придоби българската част от бизнеса на Societe 
Generale Group - „Сосиете Женерал Експресбанк“ 
АД (под шапката на унгарската OTP Group). До 
окончателната интеграция на системите на двете 
банки на местния пазар дружеството ще 
функционира като самостоятелна кредитна 

                                                 
1 Прессъобщението на ЕЦБ е достъпно на адрес:  
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/htm
l/ssm.pr190726~1b474e3467.bg.html 

институция под търговската марка „Експресбанк“ 
АД. Аналогично развитие се наблюдава и при 
смяната на собствеността на „Банка Пиреос 
България“ АД, която става част от “Юробанк 
България” АД през настоящата година, след като 
продажбата на акциите на първата банка бе 
извършена в средата на м. юни 2019. 

Банковата система в страната се характеризира с: 

 Продължаващо подобрение в качеството на 
банковите портфейли; 

 Ускорен ръст на активите на банките на 
годишна база; 

 Значителен ръст на печалбата през 2018г.; 

 Запазва се устойчивата тенденцията на 
нарастване на привлечените средства под 
формата на депозити (без кредитни 
институции); 

 Валутната структура на привлечените средства 
продължава да е доминирана от депозитите в 
лева; 

 Структурата на депозитите по сегменти остава 
приблизително непроменена, като най-голям 
дял в нея заемат вложенията от граждани и 
домакинства; 

 Към края на 2018г. размерът на брутния 
кредитен портфейл на банковата система 
бележи рекорден за последните пет години 
ръст от 8.6% и ръст от 7.2% за полугодието на 
2019г. Промяната е основно по линия на 
кредитите към домакинства; 

 Нефинансовите предприятия продължават да 
доминират в структурата на кредитите (без 
кредитни институции) с дял от 56.8%; 

 Основен показател на ликвидността в 
банковата система от началото на 2018г. е 
Отношението на ликвидно покритие (LCR, 
liquidity coverage ratio). Показателят достига 
294.1% към края на 2018г. и 260.6% към края на 
второто тримесечие на 2019г., като цитираните 
равнища са значително по-високи спрямо 
средното за еврозоната (140.9% към края на 
март 2019г. по данни на ЕЦБ); 

 Капиталовата адекватност на банковата 
система се запазва на много добри нива. 

 
 
 
 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190726~1b474e3467.bg.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190726~1b474e3467.bg.html
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„Инвестбанк“ АД 

Акционерна структура и управление 

През 2018г. „Инвестбанк“ АД увеличава 
акционерният си капитал с 10 млн.лв., като всички 
нови акции са записани от мажоритарния акционер 
„Феста Холдинг“ АД и след вписването на 
решението в Търговския регистър (07.08.2018г.) 
размерът на капитала става 131 667 хил.лв., 
разпределени в същия брой акции, всяка от които с 
номинал 1 лв. Настъпилите изменения в 
акционерната структура се изразяват в увеличено 
дялово участие на „Феста Холдинг“ АД до 55.36%, 
при съответно намаление в дяловете на 
останалите акционери. 

През анализирания период в Надзорния съвет не 
са извършвани промени и към септември 2019г. той 
остава в състав: 

 Петя Иванова Баракова-Славова – 
Председател; 

 „Феста Холдинг“ АД, ЕИК 103123984, 
представлявано от Златомир Димитров; 

 Димитрийка Лазарова Андреева; 

В периода на преглед от Управителния съвет е 
освободен Ивайло Василев Сотиров и на негово 
място е включен Радослав Симеонов Велков, с 
което съставът му към септември 2019г. е: 

 Здравка Руменова Русева – Председател на УС 
и Изпълнителен директор;  

 Весела Иванова Колева-Джиджева – член на 
УС и Изпълнителен директор; 

 Иван Цветков Бачовски - член на УС и 
Изпълнителен директор; 

 Радослав Симеонов Велков - член на УС и 
Изпълнителен директор. 

Банката отчита непокрити изцяло заложени цели за 
ръст в активите и кредитния портфейл, високо 
преизпълнение по направените разходи за 
преоценки, преизпълнение по планираното ниво на 
нетния лихвен доход и неизпълнено в планирания 
обем съкращаване на административните разходи. 

Планиран за 2019-2022г. е ръст на кредитния 
портфейл, при спадане на лихвената доходност по 
него,  ръст в привлечените средства от клиенти и 
увеличение на нетните приходи от лихви и нетните 
приходи от такси, които да компенсират обема на 
планираното постоянно нарастване на администра-
тивните разходи.  

В общия брой на служителите продължава да се 
отчита понижение, при запазени структурни звена 
на осъществяване на дейността и поддържано все 
още високо ниво на текучество на персонала. 

 

Капиталова адекватност 

Увеличението на акционерния капитал, заедно с 
оставянето на разположение на банката на цялата 
реализирана за 2018г. печалба, довеждат до 
значително укрепване на капиталовата ѝ позиция и 
достигнато ниво на обща капиталова адекватност 
от 19.45% (при 16.58% към края на 2017г.). Този 
процес е подпомогнат и от изоставащо спрямо 
увеличението на капиталовата база повишение на 
рисково-претеглените активи през 2018г., 
последвано от намалението им през първата 
половина на 2019г. 

Нивата на некоригиран и коригиран ливиридж 
намаляват през периода на преглед, но оставайки 
на нива значително по-високи спрямо банковата 
система и банките от втора група. 

Също значително над нивата за системата и втора 
група банки остават поддържаните от банката 
равнища на показателя Нетен размер на 
класифицирани експозиции към Капиталова база. 

Формираната за 2018г. Възвръщаемост на 
собствения капитал достига до много високи нива 
(подкрепена от отчетената висока печалба от 
придобиването на ТБ Виктория), превъзхождащи 
тези за банковата система и банките от втора група. 
 

Ресурси 

В периода на преглед се наблюдава разнопосочно 
изменение в ресурсната база на „Инвестбанк“ АД, 
изразено в значителното ѝ увеличение на годишна 
база със 7.98% (139 млн.лв.), формирано по линия 
на ръст, и в депозитите от граждани и домакинства 
(6.86%), и в корпоративните депозити (14.81%), 
последвано през първите шест месеца на 2019г. от 
намаление със 7.95% (149 млн.лв.), изразено 
главно в намаление на привлечените от 
корпоративни клиенти средства (с 24.22%). 

В структурно отношение ресурсната база 
продължава да е доминирана от депозитите от 
граждани и домакинства, чийто дял нараства до 
72.5% в края на юни 2019г. (68.1% в края на 2017г.), 
за сметка на  депозитите от некредитни институции 
с дял 24.7% към края на полугодието на 2019г. 
(спрямо 30.0% към края на 2018г.). 

Преобладаващи в портфейла се запазват депози-
тите в лева с дял 59-60%, а в приблизително същия 
диапазон се запазва поддържаното равнище на 
срочните депозити. 

Делът на депозитите на физически лица в общата 
депозитна база на „Инвестбанк“ АД продължава да 
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бъде поддържан на по-високи нива спрямо тези за 
банковата система и за банките от втора група. 

Концентрацията в ресурсната база се увеличава, 
като делът на 15-те най-големи вложители 
нараства до 20.9% към декември 2018г. (от 13.4% 
към края на 2017г.), а към края на юни 2019г. спада 
леко до 18.9%. 
 

Качество на активите 

В края на 2018г. сумата на активите на 
„Инвестбанк“ АД отчита годишен ръст от 8.6%, 
спрямо предходната година, когато е отбелязан 
ръст от 2.0% годишно. Сумата на активите в края 
на 2018г. е и резултат от вливането на активите на 
ТБ Виктория, като първо отчетно тримесечие след 
този процес, при самостоятелно отчетени данни за 
двете банки към предходното трето тримесечие 
(30.09.2018г.) на годината. Характерно за периода 
на прегледа е силното нарастване на сумата на 
активите на оценяваната банка преди вливането – 
с ръст от 12.8% за деветте месеца на годината 
(спрямо края на 2017г.), като е достигнато и най-
високото в историята на банката балансово число 
от над 2.2 млрд.лв. Балансът на обединението в 
края на годината обаче, отбелязва спад в 
сравнение със самостоятелния размер на активите 
на Инвестбанк от този период - с 3.7% за едно 
тримесечие. За шестте месеца на 2019г. е 
регистриран нов спад от 6.6% спрямо края на 2018г. 
За посочения период активите на банковата 
система нарастват с постоянен темп - 7.9% за 
2018г. (при 6.2% за 2017г.) и 2.9% за полугодието 
на 2019г.  

Размерът на инвестиционния портфейл на 
„Инвестбанк“ АД намалява в края на 2018г. по-
силно (с 12.2%) отколкото е нарастването през 
първото полугодие на 2019г. (със 7.5%), при което 
и относителната им тежест в структурата на 
активите спада под 30% за пръв път след 2016г., но 
като цяло, измененията в структурно естество не са 
значителни, на фона и на спадащата обща сума на 
активите от последния период. Делът на 
инвестициите в актива на банката надхвърля 
значително средния за банкова система (13.0% в 
края на 2018г. и 13.8% към юни 2019г.) и за банките 
от втора група (13.2% за 2018г. и 11.1% към юни 
2019г.). В най-голяма степен, като изменения в 
номинално изражение сред инвестиционните 
активи, са Дълговите инструменти оставащи 
преобладаващ структурен елемент в инвестициите 
на банката – с дял от над 80% за последния период 
(намаляващ от близо 95% в началото на 

петгодишния анализиран период). Те са съставени 
почти изцяло (98%) от Държавни ценни книжа. След 
много големия ръст от 2016г. на инвестиционните 
имоти, нараснали близо седем пъти за годината, и 
през следващите две години се отчита, макар и по-
слаб, ръст на тези активи - 5.4% за 2017г. и 8.1% за 
2018г., като достигат 14.5% дял от инвестиционния 
портфейл на банката. През периода на годишния 
преглед се отчитат и значителни движения на 
прекласификация и трансфери между инвести-
ционните имоти, нетекущите активи, държани за 
продажба и други активи, общата стойност на които 
нараства в резултат на мерки по реализацията на 
обезпеченията по влошени кредити. 

След най-големия спад на годишна база от 2016г. с 
11.3%, брутния кредитен портфейл продължава с 
почти нулев ръст – 0.04% за 2017г. и трайна 
тенденция към намаление за периода на годишния 
преглед – в края на 2018г. спадът е 3.2% спрямо 
края на 2017г., а в средата на 2019г. само за шестте 
месеца намалението е с 2.7%. В сравнителен план, 
през посочения период брутните кредити на 
банковата система започват постепенно да 
нарастват и след минималния ръст от 0.6% за 
2016г., през 2017г. увеличението вече е с 3.0%, а за 
2018г. може да се отбележи силното нарастване от 
8.6% годишно. Само за полугодието на 2019г. 
ръстът е с 3.7% спрямо края на 2018г., в контраст с 
описаната тенденция при оценяваната банка. По 
дял на брутните и на нетните кредити в общите 
активи, банката остава на ниво значително под 
средните за системата и за банките от втора група. 

В структурно отношение брутния портфейл на 
банката не търпи почти никакви промени за 
периода на актуализация, като продължава да е 
доминиран от кредитите към предприятия (малко 
под 80%). Наблюдава се нарастване на кредитите 
към домакинствата, отчитащи ръстове от 8.6% за 
2018г. и 3.7% за шестте месеца на 2019г, като и 
относителният им дял нараства до близо 20% от 
всички кредити. В срочната структура характерна 
промяна е намалението в средната срочност, като 
преобладаващи вече са най-краткосрочните 
експозиции – тези до 6 месеца, които от 12.1% за 
2017г. нарастват двойно като тежест до 24.6% за 
2018г. и 36.1% в края на полугодието на 2019г. В 
структурата на корпоративния кредитен портфейл 
остава подобрение от гледна точка на 
диверсификацията по отрасли. 

Посоката и динамиката на измененията на 
брутните необслужвани кредити през периода на 
актуализация затвърждават неблагоприятната 
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тенденция на нарастване спрямо предишен 
период. След отчетеното за последен път в края на 
2015г. понижение с 1.9% спрямо предходната, през 
2016г. е отчетен ръст от 11.3%, който се забавя 
през следващите две години. За 2017г. и 
последната завършена 2018г. са отчетени ръстове 
от малко над 4% (съответно 4.2% и 4.1%), за да се 
стигне до рекордно високото повишение от 21.1% 
на необслужваните кредити само за шестте месеца 
на 2019г. Отчита се сравнително дълъг период от 
над три години, през който не се наблюдава 
подобрение, а силно влошаване особено в 
последния период на качеството на кредитите на 
Инвестбанк, измерено като сума на 
необслужваните кредити и като съотношение на 
тези кредити към брутния кредитен портфейл 
надхвърлящ значително средните за банковата 
система. Покритието на брутния кредитен 
портфейл с обезценки за последния период се 
повишава и надхвърля до над 10% и превишава 
средното за системата, но това е и поради 
значителния дял на необслужваните кредити сред 
тях, както и на спадащия размер на брутните 
кредити. Покритието на необслужваните кредити 
обаче е повече от два пъти по-ниско от средното за 
банковата система, а оценката в сравнителен план 
се базира на коренно противоположни процеси 
които се случват при сравняваните страни: 
характерно за системата е непрестанно 
подобрение на качеството на кредитите, 
намаляващи обезценки по кредитите, 
съответстващи на намалените суми на 
необслужваните кредитни портфейли и с 
отражение върху намаляващо покритие на 
брутните кредити и повишаване покритието на 
влошените кредити. 

Качество на доходите 

През периода на преглед „Инвестбанк“ АД отчита 
намаление в реализираните оперативни печалби - 
за 2018г. с 15.3% на годишна база, а за полугодието 
на 2019г. с 24.7% спрямо първото полугодие на 
2018г. 

Наблюдаваното негативно изменение на опера-
тивния резултат за 2018г. е в резултат на 
понижения в нетния лихвен доход с 9.2% и на 
нелихвения доход със 7.0%, постигнати на фон на 
намаление с 2.0% на оперативните разходи. 
Намаления лихвен доход е повлияно в по-висока 
степен от понижен размер на приходите от лихви. 

Отчетеният нетен финансов резултат за 2018г. е 
висок размер нетна печалба от 22.7 млн.лв., спрямо 
негативен за предходната година резултат - загуба 

от 29.3 млн.лв. (повлияна в най-висока степен от 
висок размер на начислените обезценки). 
Регистрираната печалба е отчетена като резултат 
от вливането на ТБ Виктория в Инвестбанк, при 
което е формирана печалба от изгодна покупка 
(отрицателна репутация) в размер на 22.6 млн.лв. 
Текущият финансов резултат към края на първото 
полугодие на 2019г. надвишава с почти два пъти 
този, от аналогичния период на предходната 
година, като е повлиян в най-висока степен от 
много по-ниския размер на начислените обезценки. 

Постигнатите нива на брутен лихвен спред и 
нетен лихвен марж се понижават, оставайки на 
нива значително по-ниски от средните за банковата 
система и втора група банки, повлияни от 
поддържани по-ниски равнища на възвръщаемост 
на лихвоносните активи и по-високи по цена на 
лихвените пасиви. 

Понижава се степента на оперативните разходи от 
нелихвен доход, както и понижение в съотноше-
нието на нелихвения доход спрямо средния размер 
на активите. Формира се тенденция на подобрение 
в степента на покритие на оперативните разходи от 
нетен доход от такси и комисионни, но постигнатите 
равнища все още изостават спрямо средните нива 
за системата и за втора група банки. 

Отчетената висока стойност на нетна печалба за 
2018г. довежда до отчитане на най-висока за 
банката стойност по показател Възвръщаемост на 
активите за последните пет години (1.10%), който 
въпреки това ниво, остава под средното равнище 
за банковата система (1.66%) и за банките от втора 
група (1.21%). 
 

Ликвидност 

В периода на преглед изпреварващият ръст на 
собствения капитал (18.5%) спрямо този, на общата 
стойност на пасива (8.6%), довеждат до повишение 
в стойността на показателя Дял на собствения 
капитал в общите пасиви с 0.7 п.п. в края на  
2018г., с което е достигнато ниво от 8.5%. 
Последното все още е значително по-ниско и от 
средното ниво за банковата система (13.1%) и от 
това, за банките от втора група (11.9%), но към края 
на първото полугодие на 2019г. продължаващото 
му нарастване (с достигнато ниво от 9.7%) води до 
допълнително намаляване в разликите спрямо 
средните нива за останалите участници в 
системата.  

По ниво на Общ размер на кредитите към Общ 
размер на депозитите банката остава с едни от 
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най-ниските нива спрямо референтна група банки2 
и много по ниски нива спрямо средните за 
системата и втората група банки. 

Ликвидното покритие за надзорни цели остава 
значително над минимално изискуемото (над три 
пъти в края на разглеждания период). Банката 
продължава да поддържа достатъчно висок дял на 
ликвидни активи, които определят това ниво на 
ликвидно покритие. Запазена е стабилната 
структура на финансиране, в която кредитният 
портфейл е финансиран основно чрез клиентски 
депозити. Нивата на отношението на нетното 
стабилно финансиране (NSFR) се позиционират 
също над вътрешните и регулаторните лимити. 

 

Размер и системи 

В периода на преглед „Инвестбанк“ АД, независимо 
от сделката по придобиване на „ТБ Виктория“ АД, 
отстъпва в подреждането на банките по размер на 
притежаваните активи с една позиция назад през 
2018г. (изпреварена от Прокредитбанк) и с още 
една през първото полугодие на 2019г. 
(изпреварена от Общинска банка). С формирания в 
периода на преглед спад в размера на брутния 
кредитен портфейл, банката губи една позиция в 
подреждането по размер на кредите, изпреварена 
от БАКБ (през 2018г.), а заемащата следваща 

позиция Интернешънъл Асет Банк отчита 
постоянен темп на нарастване в портфейла и 
скъсява значително разликата спрямо оценяваната 
банка. В подреждането по размер на депозитната 
база (без депозити на банкови институции) 
оценяваната банка отстъпва с две позиции през 
първото полугодие на 2019г. (ефект от 
понижението в стойността на ресурса), като е 
изпреварена от Общинска банка и Прокредитбанк, 
които в последните три години отчитат постоянни 
високи темпове в нарастването на депозитите. 

Ползваните от „Инвестбанк“ АД основна банкова и 
допълнителни оперативни системи са с достатъчни 
възможности за обслужване на всички оперативни 
процеси. Поддържането им се извършва 
систематизирано и в съответствие с утвърдената в 
банката Стратегия за развитие, а ползването им се 
осъществява в защитена среда. Отчетена е 
успешна миграция на базата данни от влялата се 
банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В периода на преглед „Инвестбанк” АД поддържа относително стабилно  финансово състояние,  
при формиран значителен ръст в дела на необслужваните кредити в портфейла, при ниско ниво 
на покритието им с преоценки. 

Положително влияние върху рейтинга на банката могат да окажат: устойчивото повишаване 
на оперативния резултат и генерираната печалба, позволяващи по-високи нива на начислени 
обезценки и подобрение в качеството на кредитния портфейл, както и успешна реализация на 
придобитите дълготрайни активи (обезпечения по кредити).  

Отрицателно влияние върху присъдения рейтинг биха могли да окажат: свиването или 
реализирането на отрицателен оперативен и/или финансов резултат, понижаване на 
реализираната доходност, допълнително влошаване в качеството на кредитния портфейл и 
влошаване на нивата на показателите за капиталова адекватност и ликвидност.  

 

 

 

 

 

                                                 
2 две институции над и две под оценяваната по размер на активите 
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Основни финансови показатели: 

(хил.лв.; %) 6.2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Балансово число 1 982 976 2 122 039 1 954 129 1 916 189 1 955 963 1 913 558 

Брутни кредити 826 888 850 164 878 351 877 994 989 726 877 063 

Собствен капитал 192 039 180 266 152 187 181 542 176 474 183 287 

Общ лихвен доход 16 135 43 476 53 558 63 963 70 559 67 053 

Нетен финансов резултат 5 357 22 647 -29 333 1 038 1 633 1 606 

Обща капиталова 
адекватност 

по отменената Наредба 8      21.41% 

съгласно CRD IV 19.45% 18.66% 16.58% 19.14% 18.70%  

Нетен лихвен марж 1.85% 2.15% 2.39% 2.07% 1.32% 0.48% 

Възвръщаемост на активите 1.22% 1.10% -1.55% 0.05% 0.08% 0.09% 

Брутен размер класифицирани експозиции / Общо 
кредити  

39.22% 31.50% 29.28% 28.11% 22.41% 25.79% 

Нетен коефициент на генериране на просрочия 9.71% 1.70% 1.64% 3.29% -0.67% -12.48% 

Коефициент на ликвидност – по отменена Наредба 11   37.47 35.90 34.47 35.17 

Коефициент на ликвидност – по Падежна стълбица 34.45 42.71     

Отношение на ликвидно покритие 329% 440% 538% 479%   

 

*Рейтингова история: 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА* Актуализация Актуализация Актуализация Актуализация 

Дата на рейтингов комитет: 12.10.2015 26.10.2016 22.11.2017 28.11.2018 

Дългосрочен рейтинг: В- В- В- В- 

Перспектива: стабилна в развитие стабилна стабилна 

Краткосрочен рейтинг: C C C C 

Дългосрочен рейтинг по национална скала: В (BG) В (BG) В (BG) В- (BG) 

Перспектива: стабилна в развитие стабилна стабилна 

Краткосрочен рейтинг по национална скала: С (BG) С (BG) С (BG) С (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 септември 2015г. 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА 
СИЛА* 

Първоначален 
рейтинг 4.2009 

Мониторинг 
18.11.2009 

Актуализация 
03.5.2010 

Мониторинг 
07.12.2010 

Актуализация 
25.5.2011 

Дългосрочен рейтинг: ВВВ- ВВВ- ВВВ- ВВВ- ВВ 

Перспектива: стабилна негативна стабилна негативна негативна 

Краткосрочен рейтинг: А-3 А-3 А-3 А-3 В 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА 
СИЛА* 

Мониторинг 
14.09.2011 

Актуализация 
19.12.2012 

Мониторинг 
10.05.2013 

Актуализация 
18.12.2013 

Актуализация 
13.10.2014 

Дългосрочен рейтинг: В+ B+ В- С B- 

Перспектива: негативна негативна негативна стабилна стабилна 

Краткосрочен рейтинг: С C С C C 

 


