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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 
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 – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР) 
присъжда на „Инвестбанк” АД следните 
рейтинги: 

 Дългосрочен рейтинг на финансова 
сила B-, перспектива „в развитие”, 
краткосрочен рейтинг на финансова 
сила C; 

 Дългосрочен рейтинг по национална 
скала B (BG), перспектива „в 
развитие”, краткосрочен рейтинг по 
национална скала C (BG). 

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 2015г. икономиката отчита реален растеж от 
3.0%, като най-голям принос има износът на стоки и 
услуги, подкрепен от нарастване в крайното 
потребление. През първото полугодие на 2016г. се 
забелязва нарастване в значението на вътрешното 
потребление за растежа на икономиката. 

През 2015г. потокът на чуждестранни инвестиции 
достига 3.8% от БВП, с което изпреварва 
отчетените стойности за предходните 3 години. За 
полугодието на 2016г. чуждестранните инвестиции 
се свиват леко спрямо предходния период на 
миналата година – спадат до 2.0% от БВП (2.2% от 
БВП към Q2 2015г.).  

На пазара на труда се запазват положителните 
промени, наблюдавани след 2013г. по отношение 
на заетостта. Икономическата активност обаче 
показва признаци на влошаване, засилващи се през 
полугодието на 2016г. 

В началото на 2014г. започват да се наблюдават 
дефлационни процеси, които достигат пика си в 
началото на 2015г. и се задържат и дори влошават 
до средата на 2016г. 

Наблюдава се леко подобрение в състоянието на 
държавния бюджет на страната през 2015г., 
продължаващо и през 2016г. 

mailto:v.petrov@bcra-bg.com
mailto:n.koleva@bcra-bg.com
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След известно уравновесяване на държавният 
дълг към края на 2015г. и последващо значително 
нарастване през март 2016г., до м. юни размерът 
на му остава почти непроменен. 

За периода на актуализация банковата система на 
страната се характеризира със:  

 Запазване на значителния дял на 
чуждестранния капитал в общия капитал на 
банковата система; 

 Забелязва се леко колебание в стойността на 
активите  на банковата система, изразено в 
спад през 2014г. и увеличение през 2015г., 
като през първото полугодие на 2016г. 
нарастването се затвърждава. В същото 
време се запазва започналата от 2013г. 
тенденция за нарастване на печалбата на 
банките; 

 Продължава устойчивият ръст в размера на 
привлечените депозити; 

 Значителен е спадът в темпа на 
кредитирането; 

 Устойчива тенденция на увеличение на нетния 
лихвен марж; 

 Прекъсната е тенденцията за нарастване на 
класифицираните кредити; 

 Продължават да се отчитат високи нива на 
ликвидност и капиталова адекватност. 

През периода на актуализация продължава 
процесът за имплементиране в българското 
законодателство на действащите в ЕС регулаторни 
изисквания в областта на банковото дело. 

През периода на актуализация след вписано в 
Търговския регистър при Агенция по вписванията 
на 25.08.2015г. намаление от 9 599 хил.лв. 
уставния капитал  на „Инвестбанк“ АД се променя 
от 131 266 хил.лв. на 121 667 хил.лв. Промяната е 
извършена в изпълнение на влязло в сила съдебно 
решение по търговско дело №3179/2010г. на 
Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-17 
състав, по решение на извънредно общо събрание 
на акционерите  на „Инвестбанк“ АД, проведено на 
17.11.2014г. и след изрично разрешени е на 
Българска Народна Банка (БНБ), съгласно 
заповеди на подуправителя на БНБ ръководещ 
Управление „Банков надзор“ от м. април 2016г. 

Към края на м. септември 2016г. акционерната 
структура на Инвестбанк е следната: 

 

Акционер Дял 

 сеп.16 сеп.15 

Феста Холдинг АД 48.55% 49.50% 

Adil Said Ahmed Al Shanfari 34.25% 31.74% 

Петя Славова 13.49% 14.56% 

Черноморско злато АД 3.14% 2.91% 

Други 0.57% 1.29% 

Общо: 100.00% 100.00% 

През периода на актуализация са настъпили 
следните промени в Управителния съвет на 
банката: 

 през м. октомври 2015г. от него е освободен 
Любомир Каримански, а на мястото му е 
избрана Весела Колева-Джиджева; 

 През м. август 2016г. за член на Управителния 
съвет е избрана Емилия Трайкова; 

 От м. август 2016г. Здравка Русева е одобрена 
за изпълнителен директор освен член на УС;  

 През септември 2016г. Пламен Милков е 
преизбран за нов мандат.  

Така към края на м. септември 2016г. 
Управителният съвет на Инвестбанк е в състав: 

 Пламен Милков – Председател и 
Изпълнителен директор; 

 Радка Никодимова – Изпълнителен директор и 
член; 

 Здравка Русева – Изпълнителен директор 
член; 

 Весела Колева-Джиджева – Член; 

 Емилия Трайкова – Член. 

В началото на м. октомври 2016г. г-жа Радка 
Никодимова е освободена като член на УС, а г-жа 
Весела Колева-Джиджева освен за член на УС 
заема и позиция изпълнителен директор. 

В състава на Надзорния съвет не са настъпили 
промени през разглеждания период. 

През 2015г. капиталовата база на банката отчита 
спад от 5.0%, като намалението е както по линия на 
понижение на капитала от първи ред, така и на 
капитала от втори ред. Понижението в капитала от 
първи ред основно е по линията на намалението на  
основния капитал. През първото полугодие на 
2016г. капиталовата база на банката отчита 
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незначителен спад от 0.1%. Общият размер на 
рисковите експозиции нараства с 15.1% през 2015г. 
и с 3.8% през първото полугодие на 2016г. 
Понижението на капиталовата база и ръстът на 
рисковите експозиции води до понижение на 
показателите за капиталовата адекватност като 
нивата им остават под средните за банковата 
система и банките от втора група, но продължават 
да са значително над регулаторно изискваните.  

Изпреварващия спад на капиталовата база спрямо 
този на нетния размер а класифицираните 
експозиции води до повишение на съотношението 
Нетен размер на класифицираните експозиции / 
Капиталова база, като стойността на показателя 
продължава да е значително по-високо спрямо 
средното за банковата система и за банките от 
втора група. 

Оповестените от Българска Народна Банка 
резултати от приключилия преглед на качеството 
на активите (ПКА) и стрес теста на българската 
банкова система показват, че превишението на 
базисния собствен капитал на Инвестбанк, 
намален с капиталовото покритие на Т1 и Т2 
възлиза на      122 141 хил.лв. Необходимите 
корекции и изискуемите капиталови буфери 
съответно са в размер на 89 164 хил.лв. и 66 252 
хил.лв., респективно мерките за покритие с 
допълнителни капиталови буфери са в размер на 
33 275 хил.лв. Планираните от банката действия и 
мерки са: 

 Подкрепа от акционерите (увеличаване на 
капитала с 20 лн.лв. до м. април 2017г., 
капитализиране на печалбата); 

 Погасяването на експозиции води до 
намаление на свързаните с ПКА корекции; 

 Начисляване на допълнителни счетоводни 
провизии;  

 Продажба на активи, придобити от 
обезпечения; 

 Поддържане на ликвидността; 

 Разработване на вътрешен модел за 
колективно провизиране; 

За успешното прилагане на гореспоменатите мерки 
банката ще създаде специален комитет към 
Управителния й съвет с цел осигуряването на 
текущо наблюдение и месечна отчетност. 

През 2015г. ресурсната база на „Инвестбанк“ за 
пръв път след няколко поредни години на ръстове, 

отбелязва макар и незначителен спад в размер на 
0.2% спрямо предходната година, докато за 
банковата система е налице лек ръст от 1.1%. През 
първото шестмесечие на 2016г. ресурсната база на 
банката нараства с 0.93% спрямо края на 2016г., 
като повишението е близко до отчетеното от 
банковата система (1.10%). 

В структурата на депозитна база на Инвестбанк не 
се наблюдават съществени промени през 
разглеждания периода, като тя продължава да е 
доминирана от депозитите на физически лица. 

В края на 2015г. делът на срочните депозити в 
средствата, привлечени от предприятия и граждани 
и домакинства съществено се увеличава след две 
поредни години на намаление и достига размер от 
60.9% ( 62.4% в края на м. юни 2016г.). 

Делът на депозитите на физически лица в общата 
ресурсна база на банката превишава средните 
стойности за банковата система и за банките от 
втора група.  

През 2015г. сумата на активите на „Инвестбанк“ АД 
се характеризират с изоставащ ръст (2.2%) спрямо 
този на банковата система (2.8%), докато през 
първото полугодие на 2016г. ръстът на активите 
банката възлиза на 1.5% и е с 0.2 п.п. по-голям от 
този на банковата система. 

В структурата на активите не се наблюдават 
значителни промени през периода на 
актуализацията. 

През разглеждания период не се наблюдават 
съществени изменения в структурата на 
инвестициите и те продължават да са доминирани 
от дълговите ценни книжа, чийто дял възлиза на 
94.4% в края на 2015г. (94.1% в края на 2014г.) и на 
94.9% в края на м. юни 2016г. Делът на държавните 
ценни книжа в дълговите ценни книжа нараства от 
50.5% в края на 2014г. до 97.9% в края на 2015г., а 
в края на м. юни 2016г. възлиза на 98.1%. 

През 2015г. се запазва започналата от 2014г. 
тенденция за нарастване на брутния кредитен 
портфейл. Отбелязано е повишение от 12.8% на 
годишна база.  В сравнителен план през посочения 
период брутните кредити на банковата система 
отбелязват спад от 2.6%, а тези на банките от 
втора група нарастват с 5.5%. През първото 
полугодие на 2016г. е отчетено намаление в 
брутния кредитен портфейл (8.9%), като в 
сравнителен план при банковата система и банките 
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от втора група се наблюдава аналогична 
тенденция, но понижението се характеризира с по-
слаби темпове (0.8% и 1.7%). В структурно 
отношение брутния портфейл на банката 
продължава да е доминиран от кредитите към 
предприятия.  

При нетния кредитен портфейл се наблюдават 
сходни тенденции на отчетените при брутния. 

В структурата на корпоративния кредитен 
портфейл се наблюдава известна концентрация по 
отрасли и по остатъчен размер на кредитите. 

В края на 2015г. и на м. юни 2016г. продължава 
тенденцията в сравнителен план покритието от 
обезценки на брутния кредитен портфейл и на 
брутните класифицирани кредити на 
рейтингованата банка да е значително по-ниско от 
това на банковата система и банките от втора 
група, а делът на необслужваните й кредити в 
общия кредитен портфейл да превишава средните 
стойности за банковата система и за банките от 
втора група. 

През последните години Инвестбанк е извършила 
съществена реорганизация в кредитния процес, 
като промените целят упражняване на ефективен 
контрол върху рисковите експозиции и 
ограничаване на негативните проявления. 

През 2015г. приходите от лихви на „Инвестбанк“ 
бележат ръст от 3.6% на годишна база, а през 
първото полугодие повишението е 1.9% спрямо 
същия период на предходната година. 
Възвръщаемостта на лихвоносните активи през 
2015г. се запазва почти без промяна (ръст от 0.02 
п.п. до 4.52%), а шест месеца по-късно нараства до 
4.66%. Същевременно в банковата система се 
запазва низходящата тенденция на показателя, но 
въпреки това отчетеното към юни 2016г. равнище 
(4.77%) е по-високо от това на „Инвестбанк“. 
Банката обаче се характеризира с малко по-високо 
ниво в сравнение със средното за Втора група 
банки към 06.2016г. (4.62%). 

Банката запазва благоприятната низходяща 
тенденция на цената на лихвените пасиви, която 
през 2015г. намалява с 0.85 п.п. до 2.86%, а през 
първото полугодие на 2016г. – с още 0.48 п.п. 
спрямо края на 2015г., достигайки 2.38%. Все още 
обаче тези стойности са много по-високи в 
сравнителен план: към юни 2016г. банковата 

система отчита 0.87%, а Втора група банки – 1.05%. 

Брутният лихвен спред на банката продължава да 
нараства със сравнително високи темпове, като 
достига 1.66% в края на 2015г. (0.79% година по-
рано) и 2.28% в средата на 2016г. Секторът и Втора 
група банки също се характеризират с възходяща 
тенденция на показателя, като равнищата му 
продължават да надхвърлят значително отчетените 
от банката. 

Сходна е динамиката и на нетния лихвен марж. 

През 2015г. нелихвеният доход на банката бележи 
ръст от 9.4% главно по линия на приходите от такси 
и комисионни, които нарастват с 20.9% на годишна 
база. Това обуславя повишението с 0.02 п.п. на 
показателя Нелихвен доход / Среден размер на 
активите, който достига 1.60%. През първото 
шестмесечие на 2016г. също е налице ръст спрямо 
съпоставимия период на предходната година – от 
1.80% до 1.84%. Равнището на коефициента за 
банката към юни 2016г. е близко до средното за 
сектора и по-високо спрямо Втора група банки. 

През 2015г. „Инвестбанк“ генерира нетна печалба в 
размер на 1 633 хил.лв., при 1 606 хил.лв. за 
предходната година, което представлява ръст от 
1.7%. Поради нарастването на активите обаче 
възвръщаемостта им през периода отчита спад от 
0.09% за 2014г. до 0.08% за 2015г. Тези равнища са 
по-ниски в сравнителен план: през периода 
банковата система отчита 1.05%, а Втора група 
банки – 0.52%. През първото шестмесечие на 
2016г. се наблюдава повишение на показателя, 
който достига 0.49%, при 0.10% за съответния 
период на предходната година. И през този период 
банката продължава да се позиционира 
неблагоприятно в сравнителен план – секторът 
отчита 1.35%, а Втора група банки – 0.84%. 

През последната завършена година „Инвестбанк“ 
се характеризира със значително по-голям размер 
на оперативния финансов резултат в сравнение с 
предходната година, което се дължи главно на 
ръста в нетния лихвен доход, както и нарасналите 
приходи от такси и комисионни.  

През първото шестмесечие на 2016г. банката 
отчита значителен ръст на нетната печалба на 
годишна база като резултат главно от свитите 
лихвени разходи (30.7%) поради намалени лихви по 
депозитни продукти. Тя достига 8 890 хил.лв., при   
1 116 хил.лв. за съпоставимия период на 2015г. 
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Банката успява да постигне и сравнително висок 
оперативен резултат, който за първите шест 
месеца на 2016г. е с 15.6% по-голям отколкото за 
цялата 2015г. 

Стойността на показателя текущи активи към общо 
пасиви минус собствен капитал намалява през 
разглеждания период като продължава да отчита 
значително по-ниски стойности от банковата 
система и от баките от втора група. 

Коефициентът на ликвидност бележи леко 
понижение през 2015г. и първото полугодие на 
2016г., като в сравнителен план е малко по нисък 
от средните стойности за банковата система и за 
банките от втора група. 

Стойността на показателя общ размер на 
кредитите към общ размер на депозитите 
продължава да е значително по-ниска от средните 
за системата и за банките от втора група. 

  БНБ е препоръчала  съотношението на 
ликвидните активи по смисъла на Наредба 11 към 
привлечени средства от институции, различни от 
кредитни институции, граждани и домакинства от 
поне 20%, като към края на 2015г. и на м. юни 
2016г. стойността на показателя на банката 
значително надвишава посоченото изискване. 

 

През периода на актуализацията Инвестбанк 
запазва позициите си по отношение на размера на 
активите, на брутните кредити и на привлечените 
депозити като заема 12-та. 13-та и 11-та позиция в 
края на 2015г. и на м. юни 2016г. 

В началото на 2016г. „Инвестбанк“ е мигрирала 
успешно към нова основна информационна 
система. Новата система изцяло е интегрирана със 
системата за интернет банкиране и с новата 
система за управление на карти. 

Към датата на изготвяне на доклада в банката 
протича процес по внедряване на софтуер, 
представляващ специализирано решение за 
автоматизиране на дейностите по предотвратяване 
на прането на пари и финансиране на тероризма, 
като очакванията са до края на годината системата 
да влезе в редовна експлоатация. 

 

 

 

 

 

 

През периода на актуализация са реализирани реорганизации и промени както в организационната 
структура и вътрешната регулаторна рамка на „Инвестбанк“ АД, така и по отношение на мениджърския 
й екип. 

Положително влияние върху рейтинга на банката може да окаже устойчиво подобряване в качеството но 
портфейла, повишаване на генерираната печалба и показателите за доходност, при допълнително 
понижаване на дяла на необслужваните експозиции, увеличаване на покритието им от обезценки, 
запазване на стабилна капиталова адекватност и ликвидност.  

В негативна посока на рейтинга би могло да се отрази влошаване в качеството на активите (вкл. 
нарастване на дела на просрочените обслужвани кредити), чувствително свиване на дейността, 
негативен изход от водените срещу банката дела, както и понижение в капиталовата адекватност и 
ликвидната позиция на банката. 

(хил.лв.)  06.2016 6.2015 2015 2014 2013 2012 2011 

Балансово число 1 985 189 1 884 044 1 955 963 1 923 929 1 676 365 1 370 565 1 253 657 

Собствен капитал 186 528 182 390 176 474 183 287 177 989 161 557 108 580 

Нетен финансов резултат 8 890 1 116 1 633 1 606 452 -725 -4 993 

Възвръщаемост на активите 0.49% 0.10% 0.08% 0.09% 0.03% -0.06% -0.40% 

Брутен размер необслужвани експозиции / 
Общо кредити  

27.04% 24.75% 22.41% 25.79% 38.68% 42.34% 47.31% 

Коефициент на ликвидност 33.48% 31.13% 34.47% 35.17% 33.35% 32.10% 26.61% 
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*Рейтингова история: 

Рейтингите в таблицата 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 септември 2015г. 

 

„Инвестбанк“ АД 
Първоначален 
рейтинг 4.2009 

Мониторинг 
18.11.2009 

Актуализация 
03.5.2010 

Мониторинг 
07.12.2010 

Актуализация 
25.5.2011 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА      

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

Перспектива: стабилна негативна стабилна негативна негативна 

Краткосрочен рейтинг: А-3 А-3 А-3 А-3 В 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА 
Мониторинг 
14.09.2011 

Актуализация 
19.12.2012 

Мониторинг 
10.05.2013 

Актуализация 
18.12.2013 

Актуализация 
    13.10.2014 

Дългосрочен рейтинг: В+ B+ В- С B- 

Перспектива: негативна негативна негативна стабилна стабилна 

Краткосрочен рейтинг: С C С С C 

 


