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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. 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) 
актуализира присъдените на „Българо-
американска кредитна банка” АД (БАКБ) оценки 
както следва: 

 Запазва дългосрочния рейтинг на финансова 
сила на B+, променя перспективата от 
„стабилна” на „положителна“, запазва 
краткосрочния рейтинг на B; 

 Повишава дългосрочния рейтинг по 
национална скала: от BB- (BG) на BB (BG), 
променя перспективата от „стабилна” на 
„положителна“, запазва краткосрочния 
рейтинг по национална скала на B (BG). 

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. 

 

След сформирането на управленската коалиция 
ГЕРБ - Обединени патриоти през април 2017г., 
политическата обстановка в България  остава 
стабилна. Председателството на Съвета на 
Европейския съюз през първата половина на 
2018г. е основното предизвикателство пред 
страната в международните ѝ отношения. 

През 2017г. икономиката на страната бележи 
реален ръст от 3.6% (3.9% през 2016г.), като 
основен двигател на растежа на БВП е 
вътрешното търсене.  

Към края на 2017г. международните резерви на 
БНБ възлизат на 23 662 млн. евро. (46.9% от 
БВП), което е солиден буфер, който централната 
банка използва, за да гарантира стабилността на 
валутния борд. Покритието на резервите на 
средния номинален внос на стоки и нефакторни 
услуги за последните дванадесет месеца е 8.7 
месеца, достатъчно високо, за да се избегнат 
евентуални външни шокове. 

През 2017г. притокът на преките чуждестранни 
инвестиции продължава да се понижава до 1.9% 
от БВП (с номинален спад от 12% спрямо 2016г.).  

Данните за трудовия пазар през 2017г. бележат 
рекордно високи коефициенти на заетост и 
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икономическа активност на населението. Възходящ 
остава и трендът при доходите от труд.  

Ценовото равнище в България (измерено чрез 
средногодишния ХИПЦ), продължава плавно да се 
покачва. През последните шест месеца (септември 
2017г. – март 2018г.) инфлацията достига 1.4%. 

Нарастващата икономическа активност през 
последните години осигурява подобрение в 
състоянието на публичните финанси на страната. 
След като през 2016г. балансът по 
Консолидираната фискална програма (КФП) отчете 
излишък, през 2017г. тази тенденция е затвърдена и 
бюджетният баланс за втора поредна година е 
положителен. Салдото по КФП за 2017г. е в размер 
на 846 млн. лв. (0.9% от БВП) и се формира, както 
от излишък по националния бюджет, така и от 
излишък по европейските средства.  

Целта за дефицита по КФП за 2018г. е 1% от БВП. 
Правителството заявява намерение за 
продължаване на политиката за постепенна 
консолидация и в актуализираната средносрочна 
бюджетна прогноза залага цел за дефицита през 
2019г. в размер на 0.5% от БВП и достигане на 
балансиран бюджет през 2020г. В средносрочен 
план не се предвиждат значителни промени в 
данъците.  

Нивото на държавния дълг, представено като 
съотношение „държавен дълг / БВП“, спада в края 
на декември 2017г. до 23.9% (при 27.4% в края на 
2016г.).  

През първото тримесечие на 2018г. на банковия 
пазар в България оперират 25 банки (включително 4 
чуждестранни клона), като тенденцията към 
консолидация във финансовата сфера се запазва.  

Банковата система на страната остава стабилна, 
като се характеризира с продължаващо нарастване 
на активите, при поддържан в последните две 
години ръст в кредитирането и нарастване на 
привлечените средства под форма на депозити. 
Запазени са високите нива на капиталова 
адекватност и ликвидност, при подобряване 
качеството на активите, със свиване на 
необслужваните експозиции до 10.2% в края на 
2017г. (12.9% в края на 2016г.) и до 9.3% края на м. 
март 2018г. Банковият сектор продължава да отчита 
стабилни нива на възвръщаемост. Благоприятното 
състояние на сектора се затвърждава от успешно 
проведените преглед на качеството на активите и 
стрес тестове за устойчивост на системата. 
Основните предизвикателства пред банките остават 

превръщането на депозитния ресурс в кредитен и 
ограничаването на дела на влошените кредити. В 
началото на 2018г. се запазва доброто състояние 
на сектора. 

През периода на актуализация не са настъпили 
промени в размера на акционерния капитал на 
„Българо-Американска Кредитна Банка“ (БАКБ), а 
измененията в акционерната структура са 
незначителни (промяна от 0.12 п.п. в част от 
дяловете): 

 

Акционер 
Дял от капитала 

31.03.2018 22.5.2017 

СИЕСАЙЕФ АД 61.43% 61.43% 

LTBI Holdings LLC 35.41% 35.29% 

Други акционери 3.16% 3.27% 

Общо 100% 100% 

 

През периода не са настъпили промени в 
участията на банката. 

През анализирания период са настъпили следните 
промени в състава на Надзорния съвет (НС) на 
банката – освободен е Джейсън Лайл Кук като 
член на НС, а на негово място като нов член е 
избран Серж Лиоути. Посочените обстоятелства 
са вписани в Търговския регистър на 19.10.2017г. 
Серж Лиоути притежава солиден опит в 
структурирането, оценяването, анализа и 
управлението на инвестиционни портфейли. Към 
момента на изготвяне на доклада състава на 
съвета е следния:   

  г-жа Цветелина Бориславова Карагьозова 

  г-н Мартин Бойчев Ганев 

  г-н Серж Лиоути 

Мандатът на НС изтича на 10.05.2021г. 

След март 2017г., когато в състава на 
Управителния съвет на банката е включен г-н 
Александър Димитров, не са извършвани други 
промени в УС и към момента той се състои от: 

 г-н Васил Симов – Председател на УС и 
Изпълнителен директор; 

 г-н  Илиан Георгиев – Член на УС и Главен 
изпълнителен директор; 

 г-жа Лорета Григорова – Член на УС и 
Изпълнителен директор; 

 г-н Александър Димитров – Член на УС и 
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Изпълнителен директор; 

 г-жа Силвия Кирилова – Член на УС. 

Мандатът на Управителния съвет изтича на 
06.06.2022г. 

С решение на общото събрание на акционерите от 
05.06.2017г. е въведена позицията „Главен 
изпълнителен директор“, като съгласно взети 
решения от Управителния съвет и от Надзорния 
съвет (съответно на 03.07.2017г. и на 06.07.2017г.) 
за изпълняващ функцията е избран г-н Илиан 
Георгиев. 

През разглеждания период са извършени някои 
промени в организационната структура на банката. 
Основно, в резултат на трансформирането на 
бизнес структурата на БАКБ от продуктова 
насоченост на такава с клиентска ориентираност. 
Промените са влезли в сила от 01.11.2017г.  

Банката продължава да прилага иновативни 
подходи за привличане на нови клиенти и средства, 
както и за диверсифициране на депозитната база. 
Разработени са нови депозитни продукти и 
продължава прилагането на схеми за привличане 
на депозити от чужбина. 

През периода на актуализация капиталовата база 
на банката продължава да е формирана 
единствено от капитал от първи ред, като 
изпреварващото нарастване на рисково 
претеглените активи рефлектира в понижение на 
нивата на капиталова адекватност. В сравнителен 
план, капиталовата адекватност на БАКБ 
продължава да е по-ниска от средната за банковата 
система и от средната за банките от втора група, но 
значително превишава регулаторните изисквания. 

През 2017г. и първото тримесечие на 2018г. е 
отчетен ръст, както в стойността на некоригирания, 
така и в тази на коригирания ливъридж.  

През 2017г., в резултат на понижение на влошените 
експозиции (с 13.8%) и леко повишение на 
капиталовата база (с 4.8%) съотношението Нетен 
размер на необслужваните експозиции към 
Капиталова база отчита спад от 19.26 п.п. на 
годишна база, като за първи път за последните пет 
приключени години стойността на показателя пада 
под 100%. Положителната тенденция се запазва и 
през първото тримесечие на 2018г. В сравнителен 
план, отчитаните от банката стойности 
продължават да са значително по-високи от 
средните за банковата система и за банките от 
втора група. 

Възвръщаемостта на собствения капитал на 
банката продължава да се повишава, както през 
2017г., така и през първото тримесечие на 2018г., 
като възлиза на 4.69% и 5.00% в края на 
периодите. Отчетените от банката стойности 
продължават да са значително по-ниски от 
средните за банковата система (9.60% и 9.45%), 
за банките от втора група (9.36% и 9.00%) и за 
банките от референтната група (10.65% и 10.44%). 

През периода на актуализацията продължава 
започналата от 2012г. тенденция на нарастване на 
привлечените средства, като отчетеният за 2017г. 
ръст на годишна база възлиза на 17.6%, а този за 
първите три месеца на 2018г., на 1.9% спрямо 
края на предходната година. Повишението на 
привлечените средства през 2017г. и първото 
тримесечие на 2018г. е изцяло по линията на 
нарастването на депозитите – с 19.3% и 2.1%, 
докато при другите заемни средства е налице 
намаление. В сравнителен план, при оценяваната 
банка се наблюдава по-благоприятна динамика на 
привлечените средства, отколкото при банковата 
система и банките от втора група.  

Структурата на ресурсната база на БАКБ 
продължава да е доминирана от депозитите, 
чийто дял отчита леко повишение през 2017г. (от 
95.2% в края на 2016г. до 96.5%) и през първото 
тримесечие на 2018г. (с 0.2 п.п. спрямо края на 
2017г.),  до 96.7%. 

През 2017г. ръстът на депозитите в най-голяма 
степен е повлиян от повишението на депозитите 
от граждани и домакинства, докато през първото 
тримесечие на 2018г. нарастване е отчетено 
единствено при депозитите на некредитни 
институции.  

През периода на актуализация не са настъпили 
значителни изменения в структурата на 
депозитната база, като продължава да се 
наблюдава относително висока концентрация по 
отношение на дела на най-големите вложители. 
Положително се оценяват отчитаните от банката 
нива на задържаемост/устойчивост на ресурса и 
на ръст на срочните депозити.  

През разглеждания период банката продължава 
да се финансира основно с привлечени средства 
от сегмент банкиране на дребно (микро 
предприятия и физически лица), като делът му в 
общия ресурс се запазва около ~75%. 

За периода на годишния преглед общата сума на 
активите на БАКБ продължава да отчита ръст, 
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като за 2017г. той възлиза на 15.6%, а за първото 
тримесечие на 2018г.  - на 1.9% спрямо края на 
2017г. В сравнителен план, отчетеният за 2017г. 
ръст продължава да е по-висок от средния за 
банковата система (6.2%) и за банките от втора 
група (9.9%), докато през първото тримесечие е 
налице понижение в средните показатели – с 0.2% и 
8.5%.  

С най-голям дял в структурата на активите се 
запазват нетните кредити, като продължават да са 
доминирани от корпоративните кредити.  

Като процент на нарастване спрямо предходна 
година, с най-голям ръст в края на 2017г. са 
паричните средства в каса и по разплащателната 
сметка в БНБ - 79.9%. Въпреки посоченото 
увеличение делът им в активите (14.4%) остава 
сравнително нисък спрямо средния за банковата 
система (~20% от активите).  

За последната завършена 2017г. инвестиционният 
портфейл на БАКБ отчита спад от 10.6%, при 
значителни ръстове за предходните две години 
(39.1% за 2016г. и 52.0% за 2015г.). В резултат на 
понижението, делът на инвестициите в общите 
активи намалява до 12.2% (при 15.8% за 2016г.), 
като заема трето място по значимост в структурно 
отношение. За първите три месеца на 2018г. е 
налице противоположна тенденция, в резултат на 
което делът им в активите се повишава с  1.4 п.п. 
спрямо края на 2017г., до 13.6%. Увеличението 
основно се дължи на нарастването на 
Инвестиционните имоти. 

Вземанията от кредитни институции продължават 
да заемат относително нисък дял в структурата на 
активите (~5%), като в сравнителен план той 
продължава да е много по-малък от средния за 
банковата система (13.5%). 

БАКБ поддържа добре диверсифициран кредитен 
портфейл по отрасли. По отношение на срочната 
структура в преобладаващия корпоративен 
кредитен портфейл се затвърждава тенденцията за 
постепенно увеличаване на срочността, като в края 
на периода с най-голям дял са кредитите с 
остатъчен срок между 5 и 10 години. По остатъчен 
размер на кредитите се наблюдава стабилизиране 
на постигнатите от последните две години 
съотношения, с леко изразено увеличение на 
кредитите с най-голям размер. 

Делът на „необслужваните“ кредити продължава да 
намалява, като през 2017г. е налице спад от 7.4 п.п., 
а за първото тримесечие на 2018г. с още 1.1 п.п. 

Важна част от анализа на качеството на кредитния 
портфейл при оценяваната банка е неговия разрез 
по години на отпускане на кредитите. Прави 
впечатление, че голяма част от влошените 
експозиции се дължат на  лошо „наследство“ – към 
31.03.2018г. 87.5% от  тях са отпуснати до 2011г.  

Запазват се установените, през предходните 
години, тенденции на понижение на брутния 
коефициент на генериране на просрочия и на 
отчитане на отрицателна стойност за нетния 
коефициент на генериране на просрочия.  

През 2017г. покритието на необслужваните 
кредити от обезценки бележи повишение за втора 
поредна година, макар при забавящ се темп. В 
сравнителен план то продължава да е по-ниско от 
средното за системата. През първото тримесечие 
на 2018г. покритието за банковата система 
нараства изпреварващо спрямо това на БАКБ. 

В края на периода  делът на 15-те най-големи 
кредитни експозиции продължава да спада, но все 
още се наблюдава относителна концентрация по 
отношение на размера на най-големите кредити.   

През 2017г. оперативната печалба на БАКБ 
намалява с 19.2% и възлиза на 11 984 хил.лв. в 
края на годината. Следва да се има предвид, че 
ако се игнорират ефекта от реализирания през 
2016г. еднократен приход, по линия на 
придобиването на VISA Europe от VISA Inc., би 
било налице повишение от 8.3% (923 хил.лв.).  

При нетната печалба на банката е налице 
относително и номинално увеличение (с 31.6%,     
1 878 хил.лв.), като към края на годината размерът 
ѝ е 7 830 хил.лв. През първото тримесечие на 
2018г. е отчетено повишение както при 
оперативния резултат, така и при финансовия, 
като отчетените в края на периода стойности 
възлизат съответно на 3 677 хил. лв. и 3 181 
хил.лв. 

През 2017г. и през първото тримесечие на 2018г. 
не се наблюдават значителни изменения в 
стойностите на брутния лихвен спред и нетния 
лихвен марж за рейтингованата банка. За 
посочените периоди при банковата система и 
банките от втора група се отчетени понижения в 
стойностите на показателите. Запазва се 
тенденцията на свиване на разликите спрямо 
средните. 

Изпреварващия ръст на печалбата спрямо този на 
средните активи води до ръст в стойността на 
възвръщаемостта на активите, достигайки 0.67% в 
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края на 2017г. През първото тримесечие на 2018г. 
стойността на показателя възлиза на 0.72%. В 
сравнителен план нивото на показателя 
продължава да е значително по-ниско от средните 
за банковата система и за банките от втора група.  

Запазва се тенденцията на понижение на дела на 
собствения капитал в общите пасиви, като 
стойността на показателя възлиза на 13.8% в края 
на март 2018г. В сравнителен план посочените 
стойности продължават да са по-високи от 
средните.  

През 2017г. се възстановява прекъснатата през 
2016г. тенденция на повишение в стойността на 
показателя Текущи активи към (Общо пасиви минус 
Собствен капитал), като на годишна база е отчетен 
ръст от 5.8 п.п., до 23.3%. През първото тримесечие 
на 2018г. е налице несъществено понижение в 
стойността на показателя (с 0.1 п.п.). 

През разглеждания период не са настъпили 
съществени изменения в стойностите на 
коефициента на ликвидност, като в сравнителен 
план те продължават да са значително по-ниски от 
средните за банковата система и за банките от 
втора група. 

БНБ е препоръчала, в контекста на Наредба 11, 
съотношението на ликвидните активи към 
привлечените средства от граждани и 
домакинства и институции, различни от кредитни, 
да бъде поне 20%. БАКБ продължава да отчита 
стойности над посоченото ниво.  

Към края на 2017г. БАКБ запазва позициите си: 

 16-то място по размер на активите; 

 14-то по размер на брутните кредити; 

 16-то по размер на депозитите.  

През първото тримесечие на 2018г. банката се 
позиционира с една позиция напред по размер на 
активите и по размер на депозитите – на 15-то 
място, като изменението не е поради 
изпреварването на друга банка, а в резултат на 
вливането на Сибанк в Обединена българска 
банка. По размер на кредитния портфейл БАКБ се 
позиционира с две позиции напред – до 12-то 
място. Придвижването се дължи както на 
вливането на Сибанк в Обединена българска 
банка, така и на изпреварването на ТБ 
Инвестбанк.  

 

Основи показатели 

(хил.лв.)  3.2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Балансово число 1 263 499 1 240 099 1 072 892 1 017 537 815 298 777 729 

Собствен капитал 174 209 176 285 168 171 161 944 155 628 165 656 

Общ лихвен доход 10 248 39 064 38 098 37 117 32 790 33 778 

Нетен финансов резултат 3 181 7 830 5 952 814 -9 167 -15 996 

Нетен лихвен марж 3.07% 3.01% 3.03% 2.59% 1.78% 0.84% 

Възвръщаемост на активите 0.72% 0.67% 0.57% 0.09% -1.19% -2.00% 

 

Положително влияние върху рейтинга на „Българо-американска кредитна банка“ АД може да окаже 
устойчивото подобряване в качеството на портфейла, повишаване на генерираната печалба и 
показателите за доходност при запазване на стабилна капиталова адекватност и ликвидност.  

В негативна посока на рейтинга би могло да се отрази влошаването в качеството на активите, 
нарастване на разходите за обезценки, чувствително свиване на дейността, както и понижение в 
капиталовата адекватност и влошаване на ликвидната позиция на банката. 


