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РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА 
Първоначален 
рейтинг 4.2009 

Мониторинг 
18.11.2009 
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07.12.2010 

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

Перспектива: стабилна негативна стабилна негативна негативна 

Краткосрочен рейтинг: А-3 А-3 А-3 А-3 В 
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БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

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 повишава дългосрочния рейтинг на 
финансова сила на „Инвестбанк” АД на B-, 
запазва краткосрочния С и запазва 
перспективата „стабилна”. 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.  

Към момента на изготвяне на доклада икономиката 
на България продължава да е под въздействието 
на ефектите от европейската финансова и 
икономическа криза и  икономическата активност е 
все още слаба. През 2013г. се прекъсва 
тенденцията на ръст във вътрешното потребление, 
като то се запазва ниско поради нарастващата 
безработица и несигурността в очакванията и на 
бизнеса, и на домакинствата по отношение на 
излизането на икономиката от кризата. Бавното 
възстановяване на икономическия растеж на 
страната се обуславя и от влиянието на външни 

фактори. Въпреки, че основният търговски 
партньор – ЕС – излезе от рецесията, ръстът на 
икономиката за 2013г. е едва 0.1%1, а общо за 
Еврозоната е отчетено намаление от 0.4%. Като 
цяло през последната година в състоянието на 
икономиката на страната се наблюдава бавно и 
колебливо възстановяване, силно зависимо от 
обема на износа и съответно – основно от 
темповете на възстановяването на икономиката на 
ЕС, нарастваща безработица, ниско вътрешно 
потребление и инвестиционна активност и 
минимална инфлация. 

Активите на банковата система продължават да се 
увеличават, но през 2013г. отчетеното повишение в 
размера им от 4.0% на годишна база е по-ниско в 
сравнение с ръста за предходната година (7.3%). 
За първото полугодие на 2014г. активите в сектора 
нарастват с 1.6%. През 2013г. е прекъсната 
тенденцията от периода 2009-2012г. на спад в 
печалбата на банковата система и е отчетено 
нарастване от 3.3%, а за първото шестмесечие на 
2014г. генерираната от сектора печалба е с 2.1% 
по-голяма спрямо същия период на предходната 
година. 

В банковата система се запазва устойчивият ръст 
на привлечените депозити, като за 2013г. е 
отчетено повишение от 8.7% на годишна база, а за 
първото шестмесечие на 2014г. – 3.0% спрямо края 
на 2013г. Същевременно през 2013г. нарастването 
на кредитирането продължава да се забавя, като 
ръстът е 1.12% на годишна база, докато през 

                                                 
1 По данни на Eurostat. 

http://www.bcra-bg.com/files/method_4.pdf
http://www.bcra-bg.com/files/method_4.pdf
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първите шест месеца на 2014г. е налице известно 
ускоряване и общата сума на кредитите нараства с 
3.4% спрямо същия период на предходната година. 
Прекъсната е тенденцията на нарастване на 
класифицираните кредити. 

В края на първотото шестмесечие на 2014г. бе 
направен опит за дестабилизиране на банковата 
система в страната. В края на юни 2014г. след 
широко разпространени слухове за предстоящ 
фалит и засилено изтегляне на депозити банките 
от групата на Корпоративна търговска банка (КТБ и 
ТБ “Виктория”) изпаднаха в ликвидна криза и бяха 
поставени под специален надзор от БНБ. 
Същевременно в медийното пространство бяха 
разпространени съобщения за влошаване на 
финансовото състояние на ПИБ. Ликвидната криза 
в банката бе предотвратена чрез депозит на 
държавни средства, набрани посредством емисия 
петмесечни ДЦК. Понастоящем банковата система 
на страната се запазва относително стабилна, 
въпреки че липсва яснота по отношение на 
състоянието и бъдещото развитие на банките от 
групата на КТБ. 

През 2013г. и началото на 2014г. настъпват 
съществени изменения в законовата рамка, 
свързана с банковата дейност. Въведен е 
Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския 
Парламент и на Съвета относно пруденциалните 
изисквания за кредитните институции и 
инвестиционните посредници и за изменение на 
Регламент (ЕС) № 648/2012, както и е приета 
Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета за осъществяването на дейност от 
кредитните институции и относно пруденциалния 
надзор върху кредитните институции и 
инвестиционните посредници, за изменение на 
Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на Директиви 
2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО.   

През периода на актуализация съставът на 
Надзорния съвет на банката остава без промяна, а 
от Управителния съвет е освободен Цанко 
Коловски, след което Управителният съвет остава 
тричленен. Сред основните цели на мениджмънта 
е подобряване на качеството на кредитния 
портфейл, като в тази посока през периода са 
предприети редица мерки, включващи въвеждане 
на нови правила и процедури. Не на последно 
място са извършени и множество промени в 
организационната структура с цел оптимизиране 
на управлението на рисковете и подобряване на 
финансовите показатели на банката. В 
акционерната структура не са налице промени през 
анализирания период. 

През 2013г. капиталовата база на банката нараства 
с 34.6% главно по линия на извършено увеличение 
на акционерния капитал през март. Поради 
изпреварващия ръст на рисково претеглените 
активи обаче общата капиталова адекватност 
отбелязва спад от 1.22 п.п., като постигнатото ниво 
е по-ниско спрямо средното за банковата система. 
През първото полугодие на 2014г. общата 
капиталова адекватност значително нараства, 
което е свързано предимно с промени в 
нормативната база, съгласно които отпада 
начисляването на специфичните провизии като 
отбив от капитала. Постигнатата от банката 
стойност на показателя е по-висока в сравнение 
със среднaтa за банковата система.  

Отношението на нетните класифицирани 
експозиции към капиталовата база през 2013г. се 
понижава вследствие ръста на капиталовата база, 
като към 09.2014г. продължава да намалява. 
Нивата на ливъридж през 2013г. се повишават на 
годишна база и са по-високи спрямо средните за 
сектора, а през първото полугодие на 2014г. в 
коригирания ливъридж е налице лек спад, но 
въпреки това и двата показателя се запазват над 
средните за банковата система. Възвръщаемостта 
на собствения капитал запазва негативна 
тенденция и е значително по-ниска в сравнение със 
сектора.  

През 2013г. ресурсната база на „Инвестбанк“ 
нараства с 24.7%, значително изпреварвайки 
сектора (4.5%). Тази динамика се определя 
изключително от депозитната база: депозитите на 
граждани отбелязват ръст от 21.6%, а тези 
некредитни институции – с 31.4%. Тази динамика 
продължава и през първото шестмесечие на 2014г., 
когато ресурсната база на банката нараства с 9.2% 
на годишна база, при едва 1.6% за сектора. 
Депозитите на физически лица продължават да 
доминират депозитната база, като делът им леко 
нараства през 2013г., а през първото шестмесечие 
на 2014г. отчита лек спад. По отношение на 
валутната структура ресурсната база продължава 
да е доминирана от левовите депозити, чийто дял 
постепенно нараства. От гледна точка на срочната 
структура след ръста през 2012г., делът на 
срочните депозити намалява както през 2013г., така 
и към 09.2014г. спрямо 12.2013г. 

Активите на банката през 2013г. нарастват 
значително по-бързо от средния темп на ръст за 
системата (22.3%, спрямо 4.0%). Същата 
тенденция се запазва и през първото полугодие на 
2014г. спрямо края на 2013г., когато балансовото 
число на банката расте с 8.9%, при 1.6% за сектора. 
В структурата на актива се забелязва понижаване 
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на дела на кредитния портфейл към края на 2013г. 
(8.9 п.п.). Към 09.2014г. делът на нетните кредити 
леко нараства, повишава се и размерът на 
инвестиционния портфейл. Той е формиран 
основно от ДЦК, чийто дял постепенно нараства 
през анализирания период.  

През 2013г. кредитният портфейл на банката 
отчита спад от 1.1%, докато в банковата система 
се наблюдава слаб ръст (1.1%). През първото 
полугодие на 2014г. обаче банката увеличава 
брутните си кредити с 19.6% спрямо края на 2013г., 
докато секторът нараства едва с 1.9%. 
Повишението в кредитния портфейл през първото 
полугодие на 2014г. е основно по линия на 
фирмените кредити, които отчитат ръст от 28.2% 
спрямо края на 2013г. 

В края на 2013г. се наблюдава понижение в 
размера на  класифицираните кредити с 9.7%, 
което води до лек спад и в дела им в брутния 
портфейл. Тази тенденция се задълбочава през 
първото шестмесечие на 2014г., но въпреки това 
делът на класифицираните кредити в портфейла 
на „Инвестбанк“ остава по-висок от средния за 
банковата система. 

Тенденцията на спад в брутния лихвен спред и 
нетния лихвен марж се запазва през анализирания 
период, като равнищата, отчетени от банката, са 
значително по-ниски както от средното за 
банковата система, така и за Втора група банки. 
Значително по-неблагоприятни в сравнителен план 
са и нивата на възвръщаемостта на активите. 
Банката отчита минимална по размер нетна 
печалба за 2013г. (452 хил.лв.) и за деветте 
месеца на 2014г. (82 хил.лв.), а на ниво оперативен 
резултат отчита загуба. 

През 2013г. „Инвестбанк“ отчита слаб спад в 
отношението на текущите активи2 към пасивите, 
намалени със собствения капитал. По-значимо 
понижение се наблюдава към 09.2014г., което е 
обусловено от спада и на паричните средства, и на 
вземанията от финансови институции спрямо края 
на 2013г. Коефициентът на ликвидност се изменя 
слабо както в края на 2013г. на годишна база, така 
и в средата на 2014г. Равнището му остава по-
високо спрямо средното за сектора. Банката 
продължава да поддържа по-ниско ниво на 
показателя Общо кредити / Общо депозити3.  

                                                 
2 Парични средства и парични салда при централни банки + 
вземания от финансови институции. 
3 Без кредитни институции. 

Позиционирането на „Инвестбанк“ в банковата 
система по размер на активите се характеризира с 
подобрение: в края на 2013г. банката се придвижва 
от 14-то на 13-то място, а към 06.2014г. достига 12-
а позиция. Подобрение има и по отношение 
размера на кредитния портфейл от 15-та до 13-та 
позиция. По размер на депозитите към 06.2014г. 
банката заема 11-а позиция, с една позиция по-
високо спрямо 12.2013г.  

През периода на актуализация са реализирани 
реорганизации и промени както в организационната 
структура на банката, така и по отношение на 
мениджърския екип. Подобрена е прозрачността на 
отчитане и качеството на предоставяната от 
банката информация. При определяне на рейтинга 
са взети предвид предприетите мерки за 
подобряване управление на риска и подобряване 
качеството на кредитния портфейл.  Приети са нови 
документи и са внедрени нови системи с цел 
подобряване оперативната ефективност.  

 

(хил.лв.) 9.2014 2013 2012 

Балансово число  1 729 364 1 676 365 1 370 499 
Кредити и аванси към 
клиенти (брутни) 871 327 728 977 737 336 

Акционерен капитал 131 266 131 266 119 362 

Нетен лихвен доход 191 3 617 9 456 

Нетна печалба 82 452 -725 
Възвръщаемост на 
активите -0.07% 0.03% -0.06% 
Брутен коефициент на 
генериране на просрочия 5.23% n/a 30.30% 
Нетен коефициент на 
генериране на просрочия -5.18% -7.39% -12.70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


