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1) 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; 

2) През последните 2 години БАКР не е предоставяла  допълнителни услуги на рейтингованата единица. 
3)   За да се запознаете с пълната рейтингова история, моля, вижте таблицата в края на документа. 
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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.  

 

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 26.11.2021г. заседание на 
Рейтингов Комитет на БАКР е разгледан доклад по 
извършения преглед на кредитния рейтинг на 
„Инвестбанк“ АД. Заседанието е ръководено от   
д-р по икономика Кирил Григоров, в качеството му 
на Председател. 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 „Инвестбанк“ АД следните рейтинги: 

 Потвърждава Дългосрочен рейтинг на 
финансова сила B, и потвърждава  
краткосрочен рейтинг С със стабилна 
перспектива  

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

с което изразява становището си за постигнато в 
периода на преглед стабилизиране на финансо-
вите резултати. Отчетени са повишенията на 
капиталовата база и капиталовата адекватност и 
започналото известно подобрение в показателите 
за качеството на кредитния портфейл. 

 

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
https://www.bcra-bg.com/files/global_scale_bg.pdf
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Оперативна среда 

Суверенен риск 

Възникването на пандемията от COVID-19 в 
световен мащаб превърна справянето с проблема 
в един от основните приоритети както в България, 
така и във всички нейни политически и иконо-
мически партньори. Заради безпрецедентната 
криза в страната е въведена „извънредна епиде-
мична обстановка“, а поради невъзможността да се 
сформира правителство след два парламентарни 
вота през 2021г., България се управлява от 
служебно правителство. 

В резултат от пандемията и безпрецедентните 
мерки за нейното ограничаване, българската 
икономика отчете спад от 4.4% през 2020г. (след 
ръст от 4.0%, постигнат година по-рано), но 
възстановяването на икономическата активност е 
вече в ход. След забавянето, наблюдавано в 
развитието на показателите за потреблението на 
домакинствата, кредитирането, външния сектор и 
инфлацията, през първото полугодие на 2021г. 
динамиката е обратна, а постигнатият реален ръст 
е средно 3.4% на годишна база по предварителни 
данни. Равнището на безработица се покачи до 
5.6% към Q2 2021г. (при 5.1% средно за 2020г.).  

България навлезе в настоящата криза със 
стабилна фискална позиция и ниско равнище на 
държавния дълг. Салдото по КФП за 2020г. отчита 
касов дефицит от 3.0% от БВП (1.0% за 2019г.), 
след като правителството финансира фискални 
помощи към най-засегнатите от кризата сектори. 
През първото полугодие на 2021г. постъпленията в 
бюджета продължават да нарастват с темп, по-
бавен спрямо разходите. Дългът на сектор 
„Държавно управление“ се покачи до 24.7% от БВП 
към юни 2021г. поради нуждата от финансиране на 
фискалните мерки за преодоляване на кризата и 
спада на БВП, но остана 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/files/rating_republic_of_bulgaria_oct_2021_bg.pdf  

 

 

 

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.  

Към средата на 2021г. банковият сектор остава 
устойчив въпреки икономическите сътресения. 
Капиталовите съотношения и ликвидността на 
банките са на високи равнища, подкрепяни от 
устойчивия ръст на депозитната база и 
своевременните регулаторни антикризисни мерки.  

След забавянето през 2020 г. (до 4.8%) кредитният 
ръст при нефинансовия сектор остава умерен през 
първото полугодие на 2021 г., достигайки 6.8% на 
годишна база, при по-висока активност на 
индивидуалните клиенти. Същевременно 
балансовата стойност на отсрочените заеми по 
Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми 
задължения към банки и дъщерните им дружества 
– финансови институции е 9,4 млрд. лв. или 13.3% 
от общия портфейл към края на юни 2021г., след 
като в края на март изтече възможността за 
подаване на заявления по този ред.  

Към края на 2020г. отчетеният финансов резултат 
е печалба в размер на 815 млн. лв., която е с 51.4% 
по-ниска на годишна база. Нетните приходи от 
лихви и от такси и комисионни запазват водещото 
си значение за формирането ѝ, но при отбелязан 
годишен спад и на двата източника. Същевременно 
стойността на направените обезценки се покачва 
двукратно в сравнение с 2019г. През първото 
полугодие на 2021г. е налице частично 
възстановяване на резултата на банковата система 
при противоположни движения на посочените 
параметри, а БНБ взе решение печалбата за 2020г. 
(също както тази за 2019г.) да бъде изцяло 
капитализирана като мярка за допълнително 
укрепване на капитала на банките в условията на 
кризата, свързана с COVID-19. 

 „Инвестбанк“ АД 

Собственост и управление 

През първото полугодие на 2020г. „Инвестбанк“ АД 
предприема увеличение на акционерния си 
капитал на два пъти във връзка с плана за възста-
новяване на Банката и засилване на капиталовата 
ѝ позиция. Размерът му достига 155 572 хил. лв., 
разпределени в същия брой акции, всяка от които с  
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номинал 1 лев, и остава непроменен към момента. 
В акционерната структура не следват съществени 
изменения, като „Феста Холдинг“ АД остава осно-
вен акционер, следван от г-н Ал Шанфари. 

През 2021г. настъпват промени в органите на 
управление на Инвестбанк, в резултат на които 
Надзорният съвет е в състав: 

 Петя Иванова Баракова-Славова – Председател; 

 „Феста Холдинг“ АД, представлявано от Ивайло 
Стоянов (заменил Златомир Димитров); 

 Мартин Богданов – независим член (новоизбран). 

От Управителния съвет са освободени Весела 
Колева–Джиджева и Людмила Василева, а като 
независим член е вписан Светослав Миланов, с 
което съставът му става тричленен и включва: 

 Здравка Русева – председател на УС и 
изпълнителен директор;  

 Мая Станчева – член на УС и изпълнителен 
директор;  

 Светослав Миланов – член на УС и 
изпълнителен директор.  

Планът на Банката за 2020г. е преизпълнен по 
повечето ключови показатели (в т.ч. активи, нетни 
кредити, депозити и лихвен приход), като един-
ствено при финансовия резултат е налице по-ниска 
регистрирана стойност спрямо заложената.   

Капиталова адекватност 

И през последната 2020г. капиталовата база на 
Банката запазва положителната тенденция на 
нарастване, като в резултат на посоченото увели-
чение в акционерния капитал, в края на 2020г. е 
отчетен значителен годишен ръст от 8.4%. През 
първото полугодие на 2021г. обаче се регистрира 
намаление с 1.9% спрямо края на 2020г.  

Общият размер на рисково претеглените активи 
(РПА) към края на 2020г. се повишава по-
съществено - с 6.3% на годишна база, след пони-
жението с 3.8% за предходната година и застоя, 
характерен за предишните години. Измененията на 
капиталовата база и рисково претеглените активи 
водят до повишаване на общата капиталова 
адекватност на Инвестбанк АД за периода на 
прегледа до 20.0% в средата на 2021г.  

С отчетените повишения след 2017г., в края на 
2019г. Банката вече се позиционира много близо до 
средните нива на обща капиталова адекватност за 
банковата система (20.2%). 

Графика 1: Обща капиталова адекватност 

 

В резултат на по-високото нарастване за послед-
ната година при останалите банки, повлияно в 
голяма степен от решенията на БНБ за цялостно 
капитализиране на печалбите за 2019г. и 2020г., и 
допълнително от влезлите в сила от края на юни 
2020г. (Регламент 2020/873 на ЕС) облекчения при 
рисковото третиране на някои експозиции (като 
мерки за допълнително укрепване на капитала на 
банките в условията на кризата, свързана с COVID-
19), в края на наблюдавания период негативната 
разлика по този показател с оценяваната банка 
отново надхвърля 2 п.п. Постигнатите нива на капи-
талова адекватност обаче превишават значително 
регулаторните изисквания, което осигурява както 
стабилност при евентуални шокове, така и възмож-
ност за допълнително нарастване на активите в 
нормална среда. 

Нивото на некоригиран ливъридж след продължи-
телен (3 годишен) период на намаление до края на 
2020г., в средата на 2021г. отчита по-съществено 
увеличение – до 10.3, като продължава да бъде над 
средното за банковата система (8.0) и банките от 
втора група (8.1). Коригираният ливъридж също 
остава значително над референтните стойности на 
сравняваните групи въпреки чувствителното пони-
жение за последния период – до 25.2, при 44.8 за 
предходната година. Стойността на коефициента 
на ливъридж при използване на „напълно 
въведено“ определение на капитал от първи ред 
отново се увеличава след двугодишен тренд на 
нарастване до най-високата стойност за периода - 
11.5% за предходната 2019г.  

Понижението в края на последната 2020г. е до 
10.7% и продължава в средата на 2021г. – със 
стойност от 9.4%. 
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През 2020г. Банката отбелязва значително пони-
жение в отношението на нетния размер на 
необслужвани експозиции към капиталовата 
база за трета поредна година след ръстове от 
началните години на периода. Намалението за 
последната година е с почти 20 п.п. и достига до 
стойност от 58.9% - най-ниската за всичките години 
на анализа. Въпреки това то остава значително по-
високо от средните стойности за банковата система 
– 14.5% в края на 2020г. и 12.5% към юни 2021г. 

Поради относително ниските равнища на нетна 
печалба и за последната 2020г., регистрирани на 
фона на увеличаващия се собствен капитал, 
възвръщаемостта на последния намалява до 
относително ниско равнище вече от под 1.0% 
(0.95% за 2020г. при 1.12% за 2019г.). 

Ресурси 

В края на 2020г. обемът на привлечените ресурси 
от „Инвестбанк“ АД отбелязва значителен ръст от 
14.3% на годишна база, следващ единствената 
година от последния петгодишен период със спад 
на ресурсите 2019г. (-10.5%). Този силен темп про-
дължава и през първата половина на 2021г., когато 
само за шестте месеца увеличението е с 15.5% и 
почти 300 млн.лв.  

Силният растеж за последната 2020г. е в резултат 
в много по-голяма степен от повишението на 
размера на привлечените средства от корпора-
тивни клиенти – с 58.2%, при много по-нисък ръст 
(3.2%) при депозитите на физически лица. Към 
средата на 2021г. този ръст се засилва – още 
повече при корпоративните депозити (28.4%), но 
също и при физическите лица (8.9%) на полу-
годишна база.  

В структурно отношение по произход на депози-
тите, ресурсната база продължава да е доминира-
на от тези от граждани и домакинства, но посоче-
ният по-висок ръст на корпоративните депозити за 
последната година води до повишение на дела им 
до 37.9% при 24.7% за предишния годишен период. 

Във валутната структура на ресурса на Банката 
депозитите в лева се запазват преобладаващи, 
като отбелязват слабо повишение до 62.2% в 
средата на 2021г. Запазва се и дори нараства 
допълнително (до над 80%) по-силно изразеното 
участие на левовия компонент в корпоративната 
част на депозитната структура.  

Делът на гарантираните депозити в депозитната 
база намалява значително в края на 2020г. -  до 
65.2%, спрямо 75.9% година по-рано, и продължава 
с понижението си и през първото полугодие на 

2021г., в резултат и от силната динамика в обемите, 
и от структурата на депозитната база през периода 
на последния годишен преглед. 

Обща концентрация в депозитната база не се 
наблюдава, но продължава да е относително висок 
делът на 15-те най-големи вложители – 21.9% към 
30.06.2021г. и 21.2% към 31.12.2020г. (след 19.3% 
към 30.06.2020г. и 17.6% към 31.12.2019г.) 

Качество на активите 

Сумата на активите на Инвестбанк нараства със 
забележителен двуцифрен годишен ръст - 15.9% в 
края на 2020г., след значителния спад за предход-
ната 2019г. от 10.5%, придружено от спадане на 
размера им под 2 млрд.лв. Съществено е увеличе-
нието на активите и през шестте месеца на 2021г., 
когато ръстът възлиза на цели 12.6% спрямо края 
на 2020г. и на 25.8% спрямо същия период на 
2020г. (поради започналия силен ръст предимно 
през втората половина на годината). 

В сравнение спрямо средното за банковата 
система в страната, измененията в сумата на акти-
вите на Инвестбанк са твърде волатилно в рамките 
на изследвания период, но отчита признаци на 
преодоляване в неговия край. Така с посочените 
високи ръстове банката за 2020г. Банката 
надхвърля почти два пъти средния ръст за 
системата (8.6%), характеризиращ се с плавно 
увеличаващи се стойности, стабилизиращи на 
около 8% за последните години. 

В структурата на активите на Инвестбанк се 
утвърждава процесът на намаление на относи-
телния дял на кредитите, като от средно около 
40.0% за предходните периоди, в края на 
последния техният дял (нетни кредити) вече е 
35.4%. Това е значително по-ниско спрямо средно-
то за банковата система (52.9%) и за банките от 
втора група (51.2%). Традиционно по-висок в сра-
внително отношение е делът на инвестиционния 
портфейл в активите на Банката около и над 25%, 
а много рязко се повишава относителният дял на 
Паричните средства в каса и по разплащателна 
сметка в БНБ - до 25%, при 11.5% за 2019г. и 18.3% 
в края на 2020г. Общият дял на средствата от тази 
група, заедно с Вземанията от кредитни инсти-
туции, надхвърля 50% в края на юни 2021г. Това 
се оценява положително от гледна точка на 
ликвидността, но оказва натиск върху доходността 
на активите на Банката като цяло и финансовите 
показатели.  
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Графика 2: Структура на активите на Инвестбанк в отн. дялове (%) 

 

Брутният кредитен портфейл на Инвестбанк 
отбелязва най-после ръст, и то впечатляващ – 
19.1% в края на 2020г. на годишна база. Това е в 
действителност значима промяна след поредицата 
от години на спадове и застой в кредитирането. 
Трайната низходяща тенденция, характерна за 
годините на анализа, е прекъсната още през 
първата половина на миналата година (с отбелязан 
ръст за шестте месеца от 6.9%, ускорен през 
второто полугодие на 2020г. до значителното 
увеличение за годината с почти 150 млн.лв. на 
брутните кредити). В края на шестмесечието на 
2021г. този ръст е прекратен, като дори е отбелязан 
минимален спад от 0.7% спрямо края на 2020г., 
въпреки че на годишна база има растеж от 10.7%. 

В структурно отношение кредитният портфейл на 
Банката затвърждава процесите на изменение в 
посоката, започнала още от 2018г. Тези изменения 
са основно в двете  най-важни групи – кредитите 
към предприятия и експозициите на дребно, като 
намалението на първите и като стойност (до края 
на 2019г.), и  като относителен дял в структурата се 
засилва за сметка на увеличението на абсолютната 
стойност и относителната тежест на експозициите 
на дребно в общия кредитен портфейл на Банката 
и за последната 2020г., и през първата половина на 
2021г. Въпреки това общата структура на кредит-
ния портфейл продължава да е доминирана от 
кредитите към предприятия, на чието намаление 
се дължи и спадът на общата сума на кредитите до 
средата на предходната 2020г. Повратната 2020г. 
отчита за първи път ръст от 13.2% за годината на 
тези кредити, но в края на полугодието на 2021г. 
отново е отчетен спад – с 2.6% за шестте месеца, а 
относителният им дял спада до 66.9% от кредитния 
портфейл (от близо 80% в предходните години). 

В срочната структура на кредитите се утвърждават 
тенденциите от предходния период – намаляване 
на средната срочност при корпоративните кредити 
и увеличаването ѝ при кредитите към физически 
лица. Структурата на корпоративния кредитен 
портфейл по отрасли остава добре диверсифи-
цирана, с най-висок дял на кредитите към отрасъл 
Търговия (20.9% от кредитите към предприятия). 

Необслужваните кредити след дълъг период на 
нарастване както  в абсолютна стойност, така и като 
относителен дял в брутния кредитен портфейл, 
още през втората половина на 2019г. обръщат тази 
тенденция, като делът им спада до 30.2%. Истински 
преломна в това отношение обаче е последната 
завършена 2020г., когато подобрението е повече от 
значително и се отразява в спадане с близо 10 п.п., 
до най-ниската стойност в повече от 10-годишната 
рейтингова история на оценяваната банка – 20.4%. 
Трябва да се отбележи също, че намалението на 
относителния дял на необслужваните кредити се 
дължи и на посочения вече силен ръст общо на 
кредитите за 2020г. (за разлика от предишните 
години). В края на първото шестмесечие на 2021г., 
този дял се задържа близо до постигнатия вече 
резултат, с минимално влошаване – повишение с 
половин процентен пункт до 20.96%, дължащо се 
както на слабия ръст (с 1.8% за шестте месеца на 
годината) на сумата на необслужваните кредити, 
така и на паралелното понижение (с 0.7%) на 
брутните кредити. 

Въпреки това нивото на тези кредити остава много 
по-високо от средното за банковата система в 
страната (7.7% към 30 юни 2021г.) и е необходимо 
възстановяването на темпа на подобрение от 
предходната година.  

Покритието на брутния кредитен портфейл с 
обезценки намалява и за последния период след 
траен процес на повишение до 2018г. Спада до 
5.2% към средата на 2021г., при средно 5.0% 
покритие за банковата система. Покритието на 
необслужваните кредити е 24.8% в края на 
периода и продължава да е повече от два пъти по-
ниско от средното за банковата система. Това е в 
резултат от продължаващото намаление на 
обезценките и през последния период, въпреки  
положителното въздействие на намаляващия 
размер на необслужваните кредити. 

Делът на 15-те най-големи кредитни експозиции 
в брутния кредитен портфейл, въпреки известното 
понижение за последния период, остава висок в 
сравнително отношение и продължава да свиде-
телства за концентрация по този показател. 
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Качество на доходите 

През 2020г. доходността на „Инвестбанк“ АД остава 
относително ниска и близка до отчетената година 
по-рано, с възвръщаемост на активите от 0.11% 
(0.10% през 2019г.) и само на лихвоносните от 
тях от 2.15% (2.50% през 2019г.). Доходите, 
генерирани от нетните лихви и нетните такси и 
комисионни са в близък размер – малко над 24 млн. 
лв., при годишни понижения и в двата основни 
приходоизточника. Паралелно със съответното 
намаление в постигнатата оперативна печалба (с 
21%) обаче е налице и продължаваща оптимизация 
на насрещните оперативни разходи (-6.3%), както и 
на останалите разходи на Банката. В резултат, 
нетната печалба за 2020г. леко нараства на 
годишна база (с 5.3%), достигайки 2.2 млн. лв. 

Към края на първото полугодие на 2021г. текущи-
ят финансов резултат на дружеството е печалба 
в размер на 488 хил. лв., при 5 867 хил. лв. печалба 
за аналогичния период на предходната година. 
Чувствителният годишен спад се дължи основно на 
свиването на оперативния резултат (с 4 611 хил. 
лв.) и се допълва от ръста на извъноперативните 
разходи (със 768 хил. лв.). 

През периода на годишния преглед Банката 
запазва като цяло преимуществото си спрямо 
средните за системата стойности при анализи-
раните финансови коефициенти, базирани на 
нелихвения доход, нетните приходи от такси и 
комисионни и разходите за персонал, но остава 
далеч под средните равнища по отношение на 
лихвените спредове и възвръщаемостта на 
притежаваните активи. 

Ликвидност 

Извършеното през първата половина на 2020г. 
увеличение в размера на собствения капитал  
(отчетено и в предишния годишен преглед) в 
рамките на годишните данни към края на 2020г. се 
отразява във внушителните 31.1% годишен ръст (с 
58.5 млн.лв.). В края на първите шест месеца на 
2021г. собственият капитал на Банката регистрира 
слабо понижение, възлизащо на 2.2% спрямо края 
на 2020г. и 4.5% на годишна база, вследствие на 
намаления размер на печалбата за периода. 
Общите пасиви на Банката (сумата от Собствения 
капитал и Пасивите) също отчитат силен ръст от 
15.9% за 2020г., който е по-слаб от този на 
собствения капитал. Само за първите 6 месеца на 
2021г. увеличението отново е значително - 12.6%, 
и още по-високо на годишна база – 25.8%. Така с 
изпреварващия ръст на собствения капитал за 

2020г. нивото на показателя Дял на собствения 
капитал в общите пасиви за Инвестбанк 
затвърждава тригодишен тренд на нарастване, 
като достига до 11.2% (9.9%% година по-рано). С 
това покачване показателят намалява разликата до 
средното равнище за банковата система към 
същия момент (12.4%). С посоченото намаление на 
собствения капитал и продължаващия силен ръст 
общо на пасивите за първото полугодие на 2021г. 
показателят отново спада под 10% (9.7%), а 
разликата до средните за банковата система рефе-
рентни стойности отново се увеличава над 2 п.п. От 
гледна точка на сравнението с предишните години 
в рамките на целия анализиран период общото 
повишение на този показател оказва положително 
влияние върху ликвидната позиция на Банката.  

По ниво на съотношението Общ размер на 
кредитите към Общ размер на депозитите, 
въпреки наблюдаваното леко нарастване, 
оценяваната банка остава с едни от най-ниските 
нива спрямо референтна група банки и много по-
ниски нива спрямо средните за системата и Втора 
група банки. 

Съотношението Високоликвидни активи/ (Общо 
пасиви – Собствен капитал) след намалението 
си от 2018г. до най-ниската си стойност (15.4%), 
отчита значително подобрение – повишение до 
21.2% в края на 2020г. и пик от 32.5% в края на юни 
2021г. Това е в резултат на силния ръст на високо-
ликвидните средства за последния период, 
изпреварващ значително този на привлечените 
средства. С последното повишение Банката в 
сравнителен план се доближава до средното ниво 
на референтната група банки, след значително по-
ниските стойности от предишните периоди. 

Оценяваната банка поддържа ниво на ликвидно 
покритие (LCR %) високо над минимално изиску-
емите 100%, включително и достатъчно висок дял 
на ликвидните активи, които го определят. Към края 
на 2020г. се наблюдава значително увеличение на 
нетните изходящи ликвидни потоци, компенси-
рано във висока степен от нарастването и на 
ликвидния буфер. Резултатът е известно пониже-
ние на коефициента на ликвидно покритие до 286% 
(при 444% за предходната година). През първото 
шестмесечие на 2021г. ликвидното покритие отново 
нараства значително в резултат на намалението на 
нетните изходящи ликвидни потоци, комбинирано с 
увеличението на ликвидния буфер.  

Запазена е стабилната структура на финансиране, 
в която кредитният портфейл е финансиран 
основно чрез клиентски депозити. Нивата на 
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отношението на нетното стабилно финансиране 
(NSFR) се позиционират също над вътрешните и 
регулаторните лимити. 

Размер и системи 

В резултат на силния ръст на активите ѝ в периода 
на преглед,  както и на консолидацията в сектора, 
Инвестбанк се придвижва до 10-то място в 
подреждането на банките по размер на притежа-
ваните активи, като си връща загубената позиция 
спрямо Общинска банка. Запазена е позицията в 
подреждането по размер на кредитите - 11-та, а 
по размер на депозитната база (без депозити на 

банкови институции) оценяваната банка печели 
една позиция и заема 10-то място, изпреварваща 
Общинска банка спрямо предходния период. 

Ползваните от „Инвестбанк“ АД основна банкова и 
допълнителни оперативни системи са с достатъчни 
възможности за обслужване на всички оперативни 
процеси. Поддържането им се извършва система-
тизирано и в съответствие с утвърдената в Банката 
Стратегия за развитие, а ползването им се 
осъществява в защитена среда. Ключовият проект 
на Банката за обновяване и разширяване на 
функционалността на корпоративния ѝ сайт е 
завършен успешно през 2021г. 

 

В периода на преглед „Инвестбанк” АД отчита запазване на относително стабилно  финансово 
състояние, повишаване на капиталовата база, поддържане на капиталова адекватност в оптимални 
рамки и подобрение при показателите за ликвидност. Отчита се необходимостта от ускоряване на 
процеса на подобрение на качеството на кредитите, чрез понижение на нивото на необслужваните 
кредити в портфейла, които са на сравнително високо за системата равнище, при ниска степен на 
покритие с преоценки. 

Положително влияние върху рейтинга на Банката могат да окажат: устойчиво повишаване на 
оперативния резултат и генерираната печалба, осигуряващи високи нива на начислени обезценки, 
продължение и ускоряване на подобрението в качеството на кредитния портфейл, както и успешна 
реализация на придобитите дълготрайни активи (обезпечения по кредити).  

Негативно влияние върху присъдения рейтинг биха могли да окажат: свиване или реализиране на 
отрицателен оперативен и/или финансов резултат, понижаване на реализираната доходност, 
допълнително влошаване в качеството на кредитния портфейл в резултат на неблагоприятни 
ефекти от пандемията COVID-19 върху клиенти на Банката и влошаване на нивата на показателите 
за капиталова адекватност и ликвидност. 

 

Основни финансови показатели: 

(хил. лв.)  06.2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Балансово число 2 477 588 2 200 670 1 898 475 2 122 039 1 954 129 1 916 189 

Брутни кредити 924 300 930 668 781 145 850 164 878 351 877 994 

Собствен капитал 241 151 246 608 188 094 180 266 152 187 181 542 

Нетен лихвен доход 10 415 24 346 26 146 30 081 33 144 30 264 

Нетен финансов резултат 488 2 200 2 089 22 647 -29 333 1 038 

%            

Обща капиталова адекватност 19.95% 19.93% 19.55% 18.66% 16.58% 19.14% 

Нетен лихвен марж 1.56% 1.76% 1.90% 2.15% 2.39% 2.07% 

Възвръщаемост на активите -0.14% 0.11% 0.10% 1.10% -1.55% 0.05% 

Брутен размер класифицирани експозиции / Общо 
кредити  

20.96% 20.44% 30.16% 31.50% 29.28% 28.11% 

Нетен коефициент на генериране на просрочия 0.47% -8.32% -5.53% 1.84% -0.41% 2.28% 

Коефициент на ликвидност (LCR)  -    -    -    -   37.47 35.90 

Отношение на ликвидно покритие 415% 286% 444% 440% 538% 479% 

 



 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА 
„Инвестбанк” АД 
Дългосрочен/краткосрочен рейтинг: B / С  
Перспектива:    стабилна 
Дългосрочен/краткосрочен рейтинг по национална скала: В+ (BG) / С (BG) 
Перспектива:    стабилна 

Евлоги Георгиев 95, ет. 1 
гр. София 1142 

тел.:(+359-2)  987 6363     

www.bcra-bg.com        
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*Рейтингова история: 

РЕЙТИНГ НА 
ФИНАНСОВА 
СИЛА 

Дата на 
рейтингов 
комитет 

Дата на 
публикация 

Дълго-
срочен 
рейтинг 

Перспектива 
Кратко-
срочен 
рейтинг 

Дълго-
срочен 
рейтинг по 
национална 
скала 

Перспектива 

Кратко-
срочен 
рейтинг по 
национална 
скала 

Мониторинг 18.11.2020 19.11.2020 В стабилна С В (BG) стабилна С (BG) 

Актуализация 18.11.2020 19.11.2020 В- стабилна С В- (BG) стабилна С (BG) 

Актуализация 29.11.2019 3.12.2019 В- негативна С В- (BG) негативна С (BG) 

Актуализация 28.11.2018 30.11.2018 В- стабилна C В- (BG) стабилна С (BG) 

Актуализация 22.11.2017 23.11.2017 В- стабилна C В (BG) стабилна С (BG) 

Актуализация 26.10.2016 27.10.2016 В- в развитие C В (BG) в развитие С (BG) 

Актуализация 12.10.2015 13.10.2015 В- стабилна C В (BG) стабилна 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 09.2015г. 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА Дългосрочен рейтинг Перспектива Краткосрочен рейтинг 

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

Актуализация 13.10.2014 B- стабилна C 

Актуализация 18.12.2013 C стабилна C 

Мониторинг 10.5.2013 B- негативна C 

Актуализация 19.12.2012 B+ негативна C 

Мониторинг 14.9.2011 B+ негативна C 

Актуализация 25.5.2011 BB негативна B 

Мониторинг 7.12.2010 ВВB- негативна А-3 

Актуализация 3.5.2010 ВВB- стабилна А-3 

Мониторинг 18.11.2009 ВВB- негативна А-3 

Първоначален рейтинг 1.4.2009 ВВB- стабилна А-3 

 


