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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. 
Рейтинговата скала на БАКР съвпада с тази на 
Standard & Poor’s. 
 
БАКР променя дългосрочния рейтинг на 
финансова сила на ТБ „Инвестбанк” АД от В+ 
на В- и краткосрочния на С, перспектива 
„негативна”. 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 изминалия период на 2013г. се 
наблюдава значително влошаване в 
политическата обстановка в страната. След 
бърза ескалация на гражданските протести 
през м. февруари, довели до оставка на 
правителството, управлението бе поето от 
служебен кабинет – с правомощия, ограничени 
до текущите дела на държавата и 
приоритет – подготовката и провеждането 
на предсрочни избори. В периода на 

управление на това правителство не са 
предприети реформи, които да отговорят на 
исканията на протестиращите и да 
възстановят доверието им в политическите 
субекти. 

По предварителни данни за 
резултатите от парламентарните избори на 
12.05.2013г. се предполага невъзможност на 
структурата на новоизбрания парламент да 
сформира стабилно ново правителство. В 
случай, че бъде съставено експертно такова, 
то дейността му, независимо от 
политическата сила или сили, от които бъде 
подкрепено, е твърде вероятно (предвид 
противопоставянето на двете най-големи 
парламентарно представени партии) да бъде 
възпрепятствана в значителна степен от 
силна опозиция, като съществува опасност 
политическата криза да се задълбочи, а 
гражданското недоволство да ескалира. В 
такава ситуация не са изключени нови избори 
– най-рано тази есен или през пролетта на 
2014 г., заедно с изборите за Европарламент. 
При оценката на политическата стабилност 
на страната трябва да бъдат взети предвид 
и започналите прокурорски проверки на 
ключови министри от подалия оставка 
кабинет, резултатите от които биха могли 
да окажат допълнително влияние върху 
състоянието на политическия климат.  

Наред с влошената политическа 
обстановка в страната, в икономическата 
среда липсват съществени положителни 
изменения. През изминалата 2012г. 

http://www.bcra-bg.com/files/method_4.pdf
http://www.bcra-bg.com/files/method_4.pdf
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икономиката на България продължава да е 
под влияние на негативните ефекти от 
настъпилите в периода 2009 – 2012г. 
международни финансови и икономически 
кризи. Въпреки че реалният ръст на БВП 
отбелязва известно, макар и слабо 
подобрение, съществува устойчива 
тенденция на увеличение на безработицата, 
продължаващ спад на ПЧИ и влошаване на 
бизнес климата (по данни на НСИ). Успоредно 
с това се наблюдава и неблагоприятно 
външно влияние върху перспективите за 
възстановяване на икономиката на България 
– спад в икономиката на ЕС като цяло, явяващ 
се основен търговски партньор на страната 
и рецесия в Еврозоната. 

 Основните фактори, определящи 
функционалната среда, в която оперират 
българските банки към момента на изготвяне на 
рейтинговия доклад, са: 
 - все още несигурно възстановяване на 
икономиката: от края на 2010г. се наблюдава, 
макар и слаб, ръст на брутния вътрешен продукт 
от 0.4% реален годишен темп на изменение за 
2010г. и 1.7%

1
 за 2011г. За деветте месеца на 

2012г. е налице ръст на БВП от 0.9%
2
 на годишна 

база; 
-      лек ръст на ПЧИ в страната, но все още слаба 
инвестиционна активност; 
- осигуряването на финансов ресурс за 
финансиране дейността на банките предимно чрез 
операции на вътрешния пазар; 
-  ръст в размера на привлечените средства, 
въпреки понижаването на лихвения процент по 
депозити от страна на банките; 
-  запазване на слаби темпове в ръста на 
кредитирането; 
-     забавяне темпа на нарастване на нередовните 
кредити към края на 2011г. и третото тримесечие 
на 2012г. 
      През август 2012г. акционерният капитал на ТБ 
„Инвестбанк” АД е увеличен чрез издаване на нови 
29 761 905 акции, които са изцяло придобити от 
Адил Саид Ахмед Ал Шанфари, като по този начин 
той придобива 24.93% от акциите на банката. 
Банката продължава да следва стратегията си за 
разширяване на обема на дейността. Предприети 
са мерки по оптимизиране на разходите и 
клоновата мрежа.  
      В края на 2011г. общата капиталова 
адекватност бележи ръст от 1.3 п.п. спрямо 

                                                 
1
 Предварителни данни на НСИ за 2011г. 

2
 Предварителни данни на НСИ за третото тримесечие на 

2012г. 

данните за предходната година, като този ръст се 
обуславя основно от същественото увеличение на 
капиталовата база с 23.5%. Тенденцията на ръст в 
капиталовата адекватност се запазва и през 
деветмесечието на 2012г., но стойността, отчетена 
от банката, остава по-ниска от средната за 
банковата система. Показателят Нетен размер на 
класифицирани експозиции / Капиталова база 
отчита  намаление към края на септември 2012г. по 
линия на спад в класифицираните кредити, но 
въпреки понижението стойността му остава 
значително по-висока от средната за банковата 
система. Поради отчетената загуба 
възръщаемостта на собствения капитал приема 
отрицателни стойности. 
      През 2011г. ресурсната база на банката бележи 
увеличение от 5.0% на годишна база, като ръстът е 
изцяло по линия на депозитите на физически лица 
и нефинансови институции (увеличение от 8.5%). 
Тази тенденция се запазва и през деветмесечието 
на 2012г., като водещи по дял в общо депозитите се 
запазват тези на физически лица. В структурата на 
депозитите по матуритет делът на депозитите „на 
виждане” нараства към септември 2012г., но 
преобладаващи остават срочните депозити.  

През разглеждания период размерът на 
активите на „Инвестбанк” АД нараства – към 
декември 2011г. с 4.3% на годишна база, а за 
деветмесечието на 2012г. с нови 6.6%. 
Увеличението в размера им е предимно по линия 
на инвестициите в ДЦК (ръст от 63.1% за периода 
от края на 2010 до трето тримесечие на 2012г.), 
като делът им в инвестиционния портфейл към 
30.09.2012г. достига 84.2%.  През периода на 
актуализация брутният размер на кредитния 
портфейл на банката не бележи съществени 
изменения. През 2011г. е отчетен лек ръст в 
рамките на 2.6% годишно, а през деветмесечието 
на 2012г. е отчетено понижение от 2.7% спрямо 
края на 2011г. През 2011г. класифицираните 
експозиции нарастват с 28.7%, но през 
деветмесечието на 2012г. отчитат понижение от 
11.1% спрямо края на 2011г. Нетният коефициент 
за генериране на просрочия отчита повишение през 
2011г., но за деветмесечието на 2012г. е 
отрицателно число по линия на спада в 
класифицираните кредити. Заделените специфични 
провизии и обезценки нарастват през целия 
анализиран период, което води и до повишение в 
коефициентите за покритие, но стойностите им са 
по-ниски от средните за банковата система. 
Банката отчита висока концентрация по размер на 
кредитите.  

През 2011г. и през деветмесечието на 2012г. 
възвръщаемостта на лихвоносните активи на 
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Инвестбанк АД продължава да намалява, като към 
септември 2012г. е по-ниска както от средната за 
банковата система, така и от средната за банките 
от втора група. Цената на лихвените пасиви на 
банката отчита понижение, но въпреки това се 
запазва по-висока от средните за втора група 
банки и банковата система като цяло. Брутният 
лихвен спред и нетният лихвен марж следват 
тенденция на спад. През 2011г. „Инвестбанк” АД 
отчита отрицателен нетен финансов резултат, 
което е причина и за отрицателната стойност на 
коефициента Възвръщаемост на активите. За 
първите девет месеца на 2012г. рейтингованата 
банка продължава да отчита загуба, която 
нараства с 51.4% спрямо отчетената загуба за 
същия период на 2011г.  

Към края на 2011г. показателят текущи 
активи3/(общо пасиви - собствен капитал) отчита 

намаление от 7.99 п.п. по линия на спад от 29.5% в 
размера на текущите активи. През деветмесечието 
на 2012г. текущите активи се повишават 
значително и това води до ръст в анализирания 
показател от 4.89 п.п. Коефициентът на ликвидност 
бележи тенденция на повишение през 
анализирания период, като към септември 2012г. 
достига 32.13%, при 26.11% за банковата система 
като цяло. 

През анализирания период активите на 
рейтингованата банка бележат тенденция на 
увеличение - 4.3% на годишна база през 2011г. 
(при 4.1% за банковата система като цяло) и нови 
6.6% през първите девет месеца на 2012г. (при 
4.0% за банковата система като цяло).  Въпреки 
увеличението на активите през 2011г. ТБ 
„Инвестбанк” АД отстъпва една позиция в 
класацията на банките по размер на активите и се 
позиционира на единадесето място. През 
деветмесечието на 2012г. обаче  рейтингованата 
банка изпреварва по размер на активите 
„Прокредит банк” и отново се позиционира на 
десето място в банковата система. В стратегията 
си банката отчита необходимостта от обезпечение 
на заложения ръст в дейността от адекватни 
информационни технологии.  

 
       
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Парични средства и парични салда при централни банки + 
вземания от финансови институции. 
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Основни финансови показатели: 

(хил.лв.) 9.2012 2011 2010 2009 2008 

Балансово число  1 336 811 1 253 657 1 202 374 1 019 195 1 118 541 

Кредити и аванси към клиенти (брутни) 720 222 740 025 721 079 716 650 683 662 

Акционерен капитал 119 362 89 600 89 600 80 000 70 000 

Нетен лихвен доход 10 723 18 818 28 269 35 862 33 838 

Печалба след данъчно облагане -10 364 -4 993 1 744 7 742 11 249 

Възвръщаемост на активите -0.67% -0.40% 0.16% 0.70% 1.03% 

Брутен коефициент на генериране на просрочия 11.3% 23.2% 19.7% 25.1% 4.30% 

Нетен коефициент на генериране на просрочия -10.8% 17.4% 14.0% 24.0% 4.38% 

 

 


