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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 
на Европа. 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) 
присъжда на „Инвестбанк” АД следните 
рейтинги: 

 Дългосрочен рейтинг на финансова сила B-, 
перспектива „стабилна”, краткосрочен 
рейтинг на финансова сила C; 

 Дългосрочен рейтинг по национална скала 
B (BG), перспектива „стабилна”, 
краткосрочен рейтинг по национална скала 
C (BG). 

Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на кредитен 
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, БНБ, НСИ, база данни на БАКР, консултанти 
и други източници на публична информация.  

 

През 2016г. ръстът на българската икономика се 
ускорява, от 3.6% през 2015г., до 3.9% през 2016г. 
През първата половина на 2017г. икономиката на 
страната нараства с 3.7% спрямо същия период на 
2016г.  

Затвърждава се започналата след 2013г. 
тенденция на нарастване в резервните активи на 
БНБ, което е солиден буфер за гарантиране на 
стабилността на валутния борд. 

През 2016г. потокът на преките чуждестранни 
инвестиции се понижава до 1.4%, достигайки най-
ниската стойности за последните 5 години. 
Предварителните данни отчитат, че спадът в 
инвестиционните потоци продължава и през 
първото полугодие на 2017г. 

Данните за трудовия пазар през първото полугодие 
на 2017г. отбелязват рекордно високи показатели 
за икономическата активност и заетостта на 
населението. Възходящ остава и трендът при 
доходите от труд. Коефициентът на безработица 
достига до пред-кризисните си нива (6-7%).  

mailto:v.petrov@bcra-bg.com
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От юни 2017г. общото средногодишното изменение 
на цените регистрира нарастващи положителни 
стойности и достига 0.6% към края на септември. 

Салдото по държавния бюджет отчита подобрение. 
Дефицитът в размер на 2.3% от БВП през 2015г. се 
свива до 1.2% от БВП към края на 2016г. (заложен 
размер от 1.9% в ЗДБРБ). 

Бюджетният баланс по КФП, заложен в 
проектобюджета за 2018г., е дефицит в размер на 
1.0% от БВП. Правителството заявява намерение 
за продължаване на политиката за постепенна 
консолидация и достигане на балансиран бюджет 
през 2020г. През прогнозния период не са 
предвидени значими изменения в данъчната 
политика.  

Нивото на държавния дълг (27.4% от БВП в края на 
2016г., 23.6% от прогнозния БВП към края на 
септември 2017г.) продължава да бъде 
положителен фактор за България1. Министерство 
на финансите е заложило очакване за понижение 
на държавния дълг до 22.3% от БВП към края на 
2018г. и достигане на 20.0% към края на 2020г.  

За периода на актуализация банковата система на 
страната се характеризира със: 

 Запазване на значителния дял на 
чуждестранния капитал в общия капитал на 
банковата система; 

 Активите в банковата система продължават 
да нарастват през последните 2 
приключени години, както и през първата 
половина на 2017г.; 

 През 2016г. се запазва възходящата 
тенденция на печалбата в банковата 
система, наблюдавана и през предходните 
3 години. Към средата на 2017г. отчетената 
от банките печалба отбелязва значително 
движение надолу спрямо година по-рано 
(спад от 14.6% в номинално изражение 
спрямо значителен ръст от 53.7% към Q2 
2016г.), като следва да се има предвид, че 
посоченото не се дължи на негативни 
тенденции по отношение на генерираните 
от банките приходи и/или разходи, а е в 
резултат на обстоятелството, че през 
първата половина на 2016г. значителна 
част от реализираните приходи са били с 
еднократен характер (добавени са над 150 

                                                 
1 максимално допустимата референтна стойност на 
Маастрихтския критерий за конвергентност е 60% 

млн.лв. в резултат на приключването на 
сделката за Visa Europe); 

 През 2016г. и първата половина на 2017г. се 
запазва тенденцията на нарастване на 
привлечените средства под формата на 
депозити (без кредитни институции);  

 След забавяне на спада в кредитирането 
през 2015г., през 2016г. вече се отбелязва 
слабо положително изменение в размера на 
отпуснатите към нефинансовия сектор 
кредити и аванси (0.6% на годишна база), а 
през първата половина на 2017г. 
регистрираният растеж се ускорява до 3.4% 
спрямо съпоставимия период на 2016г. 
Министерство на финансите предвижда 
този процес да продължи и през периода 
2017г.-2020г.;  

 Необслужваните кредити намаляват до 
12.9% от брутния кредитен портфейл към 
края на 2016г. (14.5% към 2015г.). 
Продължаващо подобрение в качеството на 
портфейла се наблюдава и през първото 
полугодие на 2017г. (с близо 2 п.п. в 
сравнение с година по-рано), като степента 
на необслужваните експозиции остава 
относително висока – 12.1% от брутния 
кредитен портфейл; 

 Продължават да се отчитат високи нива на 
ликвидност и капиталова адекватност. 

За благоприятното състояние на банковия сектор 
през изминалата година свидетелстват и 
направените през 2016г. преглед на качеството на 
активите и стрес тестове за устойчивост на банките 
в България. Обявените през м. август 2016г. 
резултати показват, че банковият сектор е 
стабилен, добре капитализиран и публична 
подкрепа на банки с държавен ресурс не се налага. 
От друга страна, наблюдаваните различия на ниво 
отделна институция изискват предприемането на 
мерки за възстановяване с допълнителни 
капиталови буфери при три банки (вкл. 
рейтингованата). Съгласно изразеното в средата на 
2017г. от управителят на БНБ, Д. Радев, становище 
плановете за увеличаване на капитала са в 
напреднал етап, тъй като определените банки 
прилагат предписаните от регулатора мерки.  

През периода на актуализация акционерният 
капитал на „Инвестбанк“ АД е без промяна, като в 
структурата му не са настъпили съществени 
изменения.  
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През септември 2016г. от Управителния съвет на 
банката е освободена г-жа Радка Никодимова, 
вследствие на което Управителният съвет остава 
четиричленен и е в състав: 

 Пламен Милков – Председател на УС и 
Изпълнителен директор 

 Здравка Русева – член на УС и Изпълнителен 
директор 

 Весела Колева-Джиджева – член на УС и 
Изпълнителен директор 

 Емилия Трайкова – член на УС. 

В Надзорния съвет не са настъпили промени през 
анализирания период. 

През 2016г. капиталовата база на банката отчита 
слаб ръст от 0.4%. Посочената тенденция се 
запазва и през първото полугодие на 2017г., като 
капиталовата база на банката се повишава с 0.7% 
спрямо края на предходната година. В общия 
размер на рисковите експозиции се наблюдава 
известна волатилност, като през 2016г. е отчетено 
понижение от 1.9%, а през първото полугодие на 
2017г. е налице 3.0% ръст спрямо края на 
предходната година. 

Повишението на капиталовата база и понижението 
на рисково претеглените активи води до 
повишение в общата капиталова адекватност през 
2016г., докато през първото полугодие 
изпреварващият ръст на рисково претеглените 
активи спрямо този на капиталовата база 
съдейства за намаление в общата капиталова 
адекватност (нивото му се доближава до 
реализираното към края на 2015г.). Сходна 
динамика се наблюдава по отношение на 
капиталовата адекватност на капитала от първи 
ред. 

През разглеждания период общата капиталова 
адекватност и капиталовата адекватност на 
капитала от първи ред продължават да са по-ниски 
от средните стойности за банковата система и за 
банките от втора група.    

Положително от рейтингова гледна точка се 
оценява обстоятелството, че поддържаните от 
банката през периода на актуализацията нива на 
капиталова адекватност продължават да са 
значително по-високи от нормативно изискваните. 

През периода на актуализация банката 
продължава да поддържа по-високи нива на 
некоригиран и коригиран ливъридж спрямо 
средните за банковата система и за банките от 
втора група. Значително по-високите стойности на 

коригирания ливъридж за рейтингованото 
дружество спрямо средните за банковата система и 
банките от втора група се обуславят от значително 
по-големият дял, който заемат дълготрайните 
активи в общите активи. Към края на юни 2017г. 
делът на дълготрайните активи възлиза на 4.9% за 
Инвестбанк, на 2.2% за банковата система и на 
2.4% за банките от втора група.    

През 2016г. и първата половина на 2017г. се 
наблюдава изпреварващ ръст на нетния размер на 
класифицираните експозиции спрямо този на 
капиталовата база, което води до повишение на 
съотношението нетен размер на класифицираните 
експозиции към капиталова база с 3.7 п.п. и с 15.7 
п.п. В сравнителен план нивото на показателя 
продължава да е значително по-високо спрямо 
средното за банковата система и за банките от 
втора група.  

В резултат на намалението на печалбата (с 36.4%) 
и  на лекото повишение в средния размер на 
собствения капитал (0.3%) възвръщаемостта на 
собствения капитал на банката намалява с 0.33 п.п. 
през 2016г., от 0.90% в края на 2015г. до 0.57%. 
Отчетената стойност продължава да е много по-
ниска в сравнителен план (10.64% за сектора и 
7.83% за баките от втора група).  

Съгласно предоставения от банката доклад към 
30.06.2017г. относно изпълнението на плана за 
действие във връзка с резултатите от приключилия 
преглед по оценка на активите. предприетите 
действия обхващат: 

 Пълно отразяване на резултатите от прегледа 
и стрес теста във вътрешния анализ на 
адекватността на капитала; 

 Отразяване в отчетността на банката на 
допълнителни счетоводни провизии на базата 
на независимо одиторско мнение, които да 
намерят отражение в баланса през 2016г.; 

 Оптимизиране на структурата на активите и 
намаляване на рисково претеглените активи;  

 План за укрепване на капитала, с цел 
поддържане на регулаторните капиталови 
изисквания и буфери на необходимото ниво. 

 Промени във вътрешните правила и 
процедури, така че да се осигури подобряване 
на практиките и на системата за оценка на 
риска. 

Започналата през 2015г. тенденция на понижение 
на ресурсната база на „Инвестбанк“ АД се 
затвърждава както през 2016г., така и през първата 
половина на 2017г. През 2016г. е отчетено 
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намаление на годишна база в размер на 3.10%, а 
през първото полугодие на 2017г. е налице спад от 
3.78% спрямо края на предходната година. За 
посочените периоди банковата система и банките 
от втора група продължават да реализират 
ръстове за привлечените средства – 5.70% и 
10.17% за 2016г. и 0.81% и 3.85% за първите шест 
месеца на 2017г. 

В структурата на депозитна база на Инвестбанк не 
се наблюдават съществени промени през 
разглеждания периода, като тя продължава да е 
доминирана от депозитите на физически лица. В 
сравнителен план се запазва тенденцията делът 
на депозитите на физически лица в общата 
ресурсна база на банката да превишава средните 
стойности за банковата система и за банките от 
втора група.  

През разглеждания период общият размер на 
депозити от граждани и домакинства и на 
некредитни институции продължава да е 
доминирана от срочните депозити. 

Сумата на активите на „Инвестбанк“ АД през 2016г. 
отчита намаление от 2.0% спрямо предходната 
година. За посоченият период активите на 
банковата система нарастват с 5.2%, а тези на 
банките от втора група с 9.2%. Посочената 
тенденции се запазват през първото полугодие на 
2017г, като активите на банката намаляват с 3.8% 
спрямо края на предходната година, докато тези на 
банковата система и на банките от втора група 
нарастват с 1.0% и 3.5%.   

Размерът на инвестиционния портфейл се 
увеличава през 2016г. и намалява през първото 
полугодие на 2017г., като спадът за първите  шест 
месеца на 2017г. (2.7%) е по-нисък от ръста за 
предходната година (6.8%). В края на периода 
инвестиционният портфейл запазва стабилен 
относителен дял от около и малко над 30% (за 
периода от 2013г.), като този дял надхвърля 
значително средния банкова система (14.7% към 
края на 2016г. и 14.4% към юни 2017г.) и на 
банките от втора група (15.4% за 2016г. и 14.8% 
към юни 2017г.). Регистрираният през 2016г. ръст 
на инвестиционния портфейл се дължи основно на 
увеличения размер на инвестиционните имоти, 
които нарастват близо седем пъти за годината. 
Дълговите инструменти продължават да са 
водещият вид инвестиция (с дял над 80%), като са 
съставени почти изцяло от Държавни ценни книжа. 
Динамиката през първата половина на 2017г. 
продължава да следва процесите характерни и за 

2016г. -  продължаващ ръст на инвестиционните 
имоти (с 4.2% за полугодието на 2017г.). 

Започналата от 2014г. тенденция на нарастване на 
брутния кредитен портфейл е прекъсната през 
2016г., като е отчетен спад от 11.3% в брутния 
кредитен портфейл и от 13.2% в нетния. 
Посочените тенденции се запазват и през първото 
полугодие на 2017г., като е отчетено понижение от 
1.9% в брутния кредитен портфейл и от 2.9% в 
нетния. В сравнителен план през 2016г. брутните 
кредити на банковата система отбелязват 
минимален ръст от 0.6% и 1.6% при нетните, 
затвърден с такъв и през първата половина на 
2017г. – ръст от 1.9% за брутните кредити и 2.6% 
при нетните. При банките от втора група, към които 
се числи и оценяваната банка, се наблюдават по-
големи ръстове – 3.6% за брутните и 5.0% за 
нетните кредити – за 2016г. и 2.0% и 3.1% за 
първата половина на 2017г.  

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. 

В структурата на корпоративния кредитен портфейл 
продължава да се наблюдава известна 
концентрация по отрасли и по остатъчен размер на 
кредитите. 

В края на 2016г. и на м. юни 2017г. продължава 
тенденцията в сравнителен план покритието от 
обезценки на брутния кредитен портфейл и на 
брутните класифицирани кредити на 
рейтингованата банка да е значително по-ниско от 
това на банковата система и на банките от втора 
група, а делът на необслужваните й кредити в 
общия кредитен портфейл да превишава средните 
стойности за банковата система и за банките от 
втора група. 

През периода банката е извършила промени в 
Политиката за оценка на рисковите експозиции и 
определяне размера на необходимите провизии за 
покриване на риска от обезценка, като е въведен 
модел за изчисляване на колективни провизии.  

Изпреварващото понижение на приходите от лихви 
спрямо това на доходоносните активи води до 
намаление в стойността на показателя за 
възвръщаемост на лихвоносните активи, чиято 
стойност на годишна база намалява с 0.15 п.п. към 
края на 2016г. (от 4.52% в края на 2015г. до 4.37%) 
и с 0.51 п.п. в края на юни 2017г. (от 4.65% в края 
на юни 2016г. до 4.14%). В сравнителен план 
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възвръщаемост на лихвоносните активи на банката 
продължава да е по-ниска от средната за 
банковата система (4.51% към края на 2016г. и 
4.23% към юни 2017г.), но за първи път за 
последните пет приключени години отчита 
превишение спрямо средните стойности за банките 
от втора група (4.24% към края на 2016г. и 4.01% 
към юни 2017г.). 

Продължава установилата се от 2011г. тенденция 
на понижение в цената на лихвените пасиви, чиято 
стойност на годишна база намалява с 0.94 п.п. към 
края на 2016г. (от 2.86% в края на 2015г. до 1.92%) 
и с 0.84 п.п. в края на юни 2017г. (от 2.38% в края 
на юни 2016г. до 1.54%). В сравнителен план 
цената на лихвените пасиви на банката 
продължава да е значително по-висока от 
средните за банковата система (.0.67% към края на 
2016г. и 0.57% към юни 2017г.) и за банките от 
втора група  (0.77% към края на 2016г. и 0.61% към 
юни 2017г.). 

Запазва се тенденцията на ръст по отношение на 
брутния лихвен спред на банката, като стойността 
му възлиза на 2.45% в края на 2016г. (1.66% 
година по-рано) и 2.60% в средата на 2017г. 
Секторът и банките от втора група се 
характеризират със слаба волатилност в 
стойностите на показателя, като равнищата му 
продължават да надхвърлят значително 
отчетените от банката. Аналогична динамика се 
наблюдава при нетния лихвен марж. 

През 2016г. продължава установилата се от 2014г. 
тенденция банката да отчита през завършените 
години значителен ръст на оперативния финансов 
резултат, като за последната приключена година 
нарастването му възлиза на 93.5%. През първото 
шестмесечие на 2017г. банката отчита лек спад в 
реализираната оперативна печалба на годишна 
база (с 1.7%). 

През 2016г. „Инвестбанк“ АД генерира нетна 
печалба в размер на 1 038 хил.лв., при 1 633 
хил.лв. за предходната година, което представлява 
спад от 36.4%. Това заедно с лекото повишение на 
активите (с 0.6%) води до понижение на стойността 
на показателя за възвръщаемост на активите – от 
0.08% в края на 2015г. до 0.05%. Посоченото 
равнище продължава да е значително по-ниско в 
сравнителен план (1.42% за банковата система и 
1.04% за банките от втора група). 

През периода на актуализацията продължава 
низходящият тренд в стойността на показателя 
текущи активи към (общо пасиви - собствен 

капитал). Понижението е обусловено от 
изпреварващото относително намаление в 
стойността на текущите активи спрямо това на 
намалените със собствения капитал общи пасиви. 
В сравнителен план стойността на показателя 
продължава да е значително по-ниска от средните 
стойности за банковата система и за банките от 
втора група.  

През 2016г. коефициентът на ликвидност нараства 
с 1.4 п.п. спрямо края на 2015г. През първата 
половина на 2017г. се наблюдава противоположна 
тенденция – спад с 2.5 п.п. в стойността на 
коефициента спрямо края на 2016г. В сравнителен 
план се затвърждава започналата от 2014г. 
тенденция банката да отчита по-ниски стойности за 
коефициента на ликвидност от средните за 
банковата система и за банките от втора група. 
Банката продължава да отчита относително 
стабилни нива на показателя за ликвидност – от 
2012г. стойността му е в границите между 32% и 
36%. 

Стойността на показателя общ размер на кредитите 
към общ размер на депозитите продължава да е 
значително по-ниска от средните за системата и за 
банките от втора група. 

БНБ е препоръчала  съотношението на ликвидните 
активи по смисъла на Наредба 11 към привлечени 
средства от институции, различни от кредитни 
институции, граждани и домакинства от поне 20%, 
като към края на 2016г. и на м. юни 2017г. 
стойността на показателя на банката продължава 
значително да надвишава посоченото изискване.  

През периода на актуализацията Инвестбанк 
запазва позициите си по отношение на размера на 
активите (12-та) и на брутните кредити (13-та) и 
отстъпва с 1 място по отношение на привлечените 
депозити (от 11-то на 12-то).  

През 2016г. развитието на системите на банката 
главно е свързано с внедряването на нови основни 
информационни системи. 
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Основни показатели:  

 

Положително влияние върху рейтинга на банката може да окаже устойчиво подобряване в 
качеството но портфейла, повишаване на генерираната печалба и показателите за доходност, 
при допълнително понижаване на дяла на необслужваните експозиции, увеличаване на 
покритието им от обезценки, успешна реализация на придобитите дълготрайни активи 
(обезпечения по кредити), запазване на стабилна капиталова адекватност и ликвидност.  

В негативна посока на рейтинга би могло да се отрази влошаване в качеството на активите 
(вкл. нарастване на дела на просрочените обслужвани кредити), чувствително свиване на 
дейността, невъзможност за генериране на печалба, затруднения по реализацията на 
придобитите активи, негативен изход от водените срещу банката дела, както и понижение в 
капиталовата адекватност и ликвидната позиция на банката. 

 

 

Рейтингова история: 

Рейтингите в таблицата 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. 

„Инвестбанк“ АД 
Първоначален 
рейтинг 4.2009 

Мониторинг 
18.11.2009 

Актуализация 
03.5.2010 

Мониторинг 
07.12.2010 

Актуализация 
25.5.2011 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА      

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 С C 

 

                                                 
2 Показателят се изчислява по метода ТТМ (Trailing Twelve Months), като стойността му за първото полугодие на 2017г. не е 
посочена, тъй като в резултат на свиването на печалбата през третото тримесечие на 2016г. е отчетен значителен 
отрицателен финансов резултат за него, а невъзможността да бъде компенсиран от печалбите през следващите тримесечни 
периоди (Q2’2017, Q1’2017 и Q4’2017) води до отрицателна стойност на показателя.  

(хил.лв.)  6.2017 6.2016 2016 2015 2014 2013 2012 

Балансово число 1 843 226 1 985 189 1 916 189 1 955 963 1 923 929 1 676 365 1 370 565 

Собствен капитал 184 476 186 528 181 542 176 474 183 287 177 989 161 557 

Нетен финансов резултат 693 8 890 1 038 1 633 1 606 452 -725 

Възвръщаемост на активите2 n/a 0.49% 0.05% 0.08% 0.09% 0.03% -0.06% 

Брутен размер необслужвани експозиции / 
Общо кредити  

34.00% 27.04% 28.10% 22.41% 25.79% 38.68% 42.34% 

Коефициент на ликвидност 33.38% 33.48% 35.90% 34.47% 35.17% 33.35% 32.10% 


