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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 понижава дългосрочния рейтинг на 
финансова сила на „Инвестбанк” АД на С, 
запазва краткосрочния С, и променя 
перспективата на „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.  

От началото на 2013г. в политическата среда в 
страната се наблюдава дестабилизиране. Под 
натиска на граждански протести през  февруари 
управляващото правителство подаде оставка и бе 
назначено служебно. След проведените през май 
предсрочни парламентарни избори бе избрано 
ново Народно събрание и бе съставено 
правителство, което работи без стабилна 
парламентарна подкрепа и под силен обществен 
натиск. 

Икономиката на България към момента на 
изготвяне на доклада продължава да е под 

въздействието на ефектите от европейската 
финансова и икономическа криза. Налице е все 
още слаба икономическа активност. Въпреки че 
през 2012г. се наблюдава ръст във вътрешното 
потребление, то остава ниско поради запазващата 
се висока безработица и несигурността в 
очакванията и на бизнеса, и на домакинствата по 
отношение на излизането на икономиката от 
кризата. 

Основните фактори, определящи функционалната 
среда, в която оперират българските банки към 
момента на изготвяне на рейтинговия доклад са: 

 - несигурно състояние на икономиката: по данни на 
НСИ годишният реален темп на изменение на БВП 
за 2012г. (0.8%) е по-нисък спрямо предходната 
година (1.8%), а към 06.2013г. стойността на 
показателя е отрицателна (-0.2%);  
 - преките чуждестанни инвестиции леко нарастват 
през 2012г. (12.5%), но към средата на 2013г. 
отбелязват спад от 37.3% на годишна база; 
 - в банковата система се запазва тенденцията на 
ръст в размера на привлечените средства; 
 - запазване на относително слаб темп в ръста на 
кредитирането през 2012г. и незначителен спад към 
края на деветмесечието на 2013г.; 
 - прекъсване на тенденцията на нарастване на 
нередовните кредити; 
 - леко увеличение на активите и спад в печалбата 
на банките. 

През март 2013г. „Инвестбанк“ предприема второ в 
рамките на шест месеца увеличение на основния 
капитал. Емитирани са 11 904 762 акции, записани 
и заплатени изцяло от Адил Саид Ахмед Ал 
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Шанфари, който влиза като акционер в банката при 
предишното увеличение на капитала през август 
2012г. След записването на новите акции Адил 
Саид Ахмед Ал Шанфари притежава 31.74% от 
капитала на банката (24.93% преди него). Основен 
акционер остава „Феста Холдинг“ АД. 

През анализирания период (09.2012-09.2013г.) са 
настъпили промени в управителните органи на 
банката. През март 2013г. от състава на Надзорния 
съвет е освободена Румяна Рахнева като 
представител на „Черноморско злато“ АД, а за нов 
член е избрана Димитрийка Андреева като 
представител на акционера Адил Саид Ахмед Ал 
Шанфари. През юли 2013г. е взето решение за 
избор на Радка Никодимова за Изпълнителен 
директор и член на УС. Инициирани са промени 
както на важни мениджърски позиции, така и по 
отношение управленския подход с цел 
подобряване на цялостното представяне на 
банката. През периода са предприети мерки за 
оптимизиране на клоновата мрежа чрез 
трансформиране на неефективните точки, 
реорганизация на структурите и оптимизиране на 
числеността на персонала. 

Вследствие на ръста на акционерния капитал, 
както и на увеличения премиен резерв във връзка 
с емисията на новите акции собственият капитал 
на банката отбелязва ръст от 48.8% през 2012г. 
Въпреки това капиталът от І ред отчита спад, 
макар и минимален (под 1%) главно по линия на 
значително по-големите специфични провизии за 
кредитен риск, заделени от банката. Към 09.2013г. 
капиталът от І ред нараства с 43.1% спрямо края 
на 2012г. отново по линия на увеличения 
акционерен капитал, както и на две емисии 
хибридни облигации на обща стойност 39 210 
хил.лв. Вследствие на тази динамика капиталовата 
адекватност на банката се понижава през 2012г., 
докато към 09.2013г. се наблюдава повишение до 
ниво, което е близко до средното за банковата 
система. Отношението на нетните просрочени 
експозиции към капиталовата база леко нараства 
през 2012г. на годишна база, след което към 
септември 2013г. се наблюдава подобрение. 
Въпреки това нивото му остава по-високо от 
средното за банковата система. Равнищата на 
ливъридж също се запазват по-високи спрямо 
средните за сектора. Повишение е налице при  
възвръщаемостта на собствения капитал 
вследствие подобрените финансови резултати, и 
така отчетеното ниво към 09.2013г. е по-високо от 
средното за сектора.  

През 2012г. ресурсната база на „Инвестбанк“ се 
увеличава с 5.1%, при 7.8% ръст за банковата 

система като цяло. В най-голяма степен 
повишението се дължи на ръста в депозитите на 
физически лица, които нарастват с 9.1%. За 
деветте месеца на 2013г. ресурсната база 
продължава да нараства, при това значително по-
бързо (16.9%) от средния темп за банковата 
система (3.0%). Характерно за този период е по-
бързото увеличение на депозитите от некредитни 
институции (26.9% спрямо края на 2012г.) в 
сравнение с това на граждани и домакинства 
(10.0%). По отношение на валутната структура се 
запазва тенденцията на нарастване на дела на 
левовите депозити, а от гледна точка на 
матуритета структурата продължава да е  
доминирана от срочните депозити. 

През 2012г. активите на „Инвестбанк“ отчитат ръст 
от 9.3%, който леко изпреварва темпа на  
нарастване на активите в банковата система 
(7.3%). Кредитният портфейл (нетни кредити) 
нараства незначително (под 1%), като делът му 
леко се свива. Повишението на сумата на актива е 
по линия главно на инвестиционния портфейл, 
чийто дял се увеличава с 2.4 п.п, а също и по линия 
на вземанията от банки, които нарастват близо 
четири пъти. За деветте месеца на 2013г. активите 
на банката отбелязват ръст от 15.3%, който 
значително надхвърля регистрирания от банковата 
система като цяло (2.9%) за същия период. 
Основният компонент – кредитният портфейл – 
слабо се свива (под 1%), като делът му в актива 
продължава да намалява. Значителен ръст се 
наблюдава при инвестициите (48.4%). 
Инвестиционният портфейл се запазва доминиран 
от държавните ценни книжа, чийто обем се 
повишава с 8.0% през 2012г. и с още 57.2% за 
деветмесечието на 2013г.  

Класифицираните кредити намаляват с 10.8% през 
2012г., а към септември 2013г. – с още 4.9%. 
Въпреки това делът им в брутния портфейл на 
банката остава по-висок спрямо средния за 
банковата система. Благоприятен фактор 
представлява повишаването на покритието от 
обезценки и специфични провизии както на 
класифицираните експозиции, така и на брутния 
портфейл, като последното е на малко по-добро 
ниво спрямо сектора към 09.2013г. Запазва се 
високата концентрация в портфейла по размер на 
кредитите. Банката предприема мерки за 
подобряване на качеството на управление на 
кредитния риск.  

Възвръщаемостта на лихвоносните активи 
продължава да следва низходяща тенденция 
успоредно с банковата система, като нивата й са 
по-ниски в сравнителен план. Сходна тенденция 
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следва и цената на лихвените пасиви, където 
равнищата на банката са по-високи спрямо 
средните за сектора. Намаляващи и чувствително 
по-неблагоприятни остават и нивата на брутния 
лихвен спред и нетния лихвен марж. 

Както и през 2011г., през 2012г. „Инвестбанк“ 
реализира нетна загуба, но значително по-малка 
по размер (725 хил.лв., при 4 993 хил.лв. за 2011г.). 
Това рефлектира в повишаване на 
възвръщаемостта на активите, но тя все още се 
запазва отрицателна в края на 2012г. За 
деветмесечието на 2013г. се наблюдава 
подобрение – банката генерира нетна печалба в 
размер на 1 704 хил.лв. и съответно положителна 
възвръщаемост на активите (0.79%), която е по-
висока спрямо средната за сектора през този 
период (0.64%).  

Към края на 2012г. показателят Текущи активи1 / 
(Общо пасиви - Собствен капитал) отчита 
повишение от 4.3 п.п. по линия на изпреварващия 
ръст в текущите активи спрямо този на пасивите, 
намалени със собствения капитал. В края на 
деветмесечието на 2013г. показателят отбелязва 
леко понижение, което се дължи на ръста в 
пасивите. Стойностите му остават по-ниски спрямо 
средните за сектора. Коефициентът на ликвидност 
нараства както за 2012г., така и към 09.2013г., като 
нивото му е по-благоприятно в сравнителен план. 
Банката продължава да поддържа и по-ниски нива 
спрямо системата на отношението на брутните 
кредити към депозитите2.  

Позиционирането на „Инвестбанк“ в банковата 
система по размер на активите се характеризира с 
подобрение: в края на 2012г. банката се придвижва 
от 15-то на 14-то място, а към 09.2013г. достига 13-
позиция. По размер на кредитния портфейл 
позицията остава без промяна – 15-та. По размер 
на депозитите към 12.2012г. банката заема 13-
място както и година по-рано, а към септември 
2013г. се изкачва една позиция нагоре (12).  

През периода на актуализация са реализирани 
проекти и нови продукти в областта на мобилните 
разплащания, разширени са АТМ и ПОС мрежите. 

 

 

 

 

                                                 
1 Парични средства и парични салда при централни банки + 
вземания от финансови институции. 
2 Без кредитни институции. 
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Основни финансови показатели: 

(хил.лв.) 9.2013 9.2012 2012 2011 2010 

Балансово число  1 580 551 1 336 811 1 370 499 1 253 657 1 202 374 

Кредити и аванси към клиенти (брутни) 714 618 720 222 737 336 740 025 721 079 

Акционерен капитал 131 266 119 362 119 362 89 600 89 600 

Нетен лихвен доход 4 752 10 723 9 456 18 818 28 269 

Нетна печалба 1 704 -10 364 -725 -4 993 1 744 

Възвръщаемост на активите 0.79% -0.67% -0.06% -0.40% 0.16% 

Брутен коефициент на генериране на просрочия 15.5% 11.3% 30.3% 23.2% 19.7% 

Нетен коефициент на генериране на просрочия -3.7% -10.8% -12.7% 17.4% 14.0% 

 
 
 

 

 


