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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

Българска Агенция за Кредитен Рейтинг повишава 
дългосрочния рейтинг на финансова сила на 
„Българска Банка за Развитие” АД на ВВВ- 
(перспектива: стабилна) и краткосрочен рейтинг А-3. 
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, Българска Народна Банка, Национален 
статистически Институт, база данни на БАКР, 
консултанти и други източници на публична 
информация.   
До края на първото полугодие на 2008 г. българските 
банки оперират в благоприятна икономическа среда. 
След края на този период ефектите от глобалната 
финансова криза постепенно започват да оказват 
влияние върху дейността на банковата система. 
Основни фактори, определящи функционалната среда, 
са: влошаваща се международна конюнктура и 
сътресения на световния финансов пазар и очаквания 
за спад в икономическия растеж на България; 
затруднен достъп на българските банки до финансов 
ресурс от международните пазари, вследствие на 
влошената ликвидност на европейските банки; 
намаляване на размера на привлечените средства и 
поскъпване на паричния ресурс; намаляване на 
темповете на растеж на финансирането както по 
отношение на корпоративните заеми, така и при тези за 
физически лица; запазване на стабилността на 
участниците на банковия пазар. Сред мерките, 
предприети от БНБ за стимулиране на кредитния 
пазар, са признаването за резервни активи на 50% от 
касовите наличности на банките, както и намаляването 
на задължителните минимални резерви от 12% на 10%, 
считано от 1 декември 2008 г.  

„Българска Банка за Развитие” АД се явява приемник 
на „Насърчителна банка” АД, като запазва мисията и 
целите й: развиване основно на дългосрочно 
кредитиране чрез привличане на дългосрочен ресурс 
от чуждестранни финансови институции и 
предоставянето му за инвестиционно кредитиране на 
местни МСП. Основните цели на банката, както и 
принципите й на работа са определени със Закона за 
ББР. За изпълнение на целите си ББР формира 
финансова група заедно с две свои дъщерни 
дружества: Фонд за капиталови инвестиции и 
Национален гаранционен фонд. С две решения на 
правителството – ПМС №27/04.11.2008 г. и ПМС 
№310/11.12.2008 г. е одобрено увеличението на ББР 
съответно със 100 млн.лв. и 330 млн.лв., което 
представлява поетапно капитализиране на банката с 
цел минимизиране ефектите на глобалната финансова 
криза. През анализирания период липсват промени в 
мениджърския състав, а организационната структура 
на банката е допълнена със създаването на отдел 
„Инвестиционно банкиране”. 
През 2007 г. капиталовата база на ББР нараства с 34% 
спрямо края на 2006 г., което се дължи главно на 
увеличението на основния капитал на банката през 
юни с 10 млн.лв. до 39,574 млн.лв. През 2007 г. и 
деветмесечието на 2008 г. рисковият компонент 
представлява съответно 81% и 86% от общия размер 
на активите. Капиталовата адекватност на банката се 
запазва на значително по-високи нива от 
регулаторните изисквания на БНБ, като съотношенията 
за банката превишават значително средните равнища 
за банковия сектор. Нивата на ливъридж  през 2007 г. 
достигат най-високата си стойност в исторически план, 
но продължават да бъдат сравнително ниски.  
Поради специфичните цели на банката фондовете й за 
финансиране продължават да са представени почти 
изцяло от заемни средства (91% към 30.09.2008 г.), 
като през деветмесечието на текущата година се 
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наблюдава ръст от 26% в размера им спрямо края на 
2007 г. Основен дял в ресурсната база продължават да 
заемат привлечените средства по кредитните линии – 
близо 80% към деветмесечието на годината. Като цяло 
банката се характеризира с добра ресурсна 
обезпеченост и стабилна ресурсна база предвид 
ясните падежи и дългосрочния характер на основните 
пасиви.  
За периода 31.12.2006 – 31.12.2007 г. инвестиционният 
портфейл на банката отбелязва ръст от над 120%. ББР 
реализира нарастващ приход от ценни книжа на 
разположение и за продажба, държани до падеж: 817 
хил.лв. към края на 2007 г. спрямо 624 хил.лв. към 
предходната година. Към края на 2007 г. годишното 
нарастване на кредитния портфейл е 85%, като той се 
запазва сравнително добре диверсифициран. Въпреки 
увеличението на класифицираните експозиции в 
абсолютен размер, през 2007 г. се запазва тенденцията 
за намаляване на дела им в кредитния портфейл – от 
12,85% към края на 2006 г. той спада до 7,62% към 
31.12.2007 г.  
Към 09.2008 г. доходността на лихвоносните активи на 
„Българска Банка за Развитие” нараства спрямо 
аналогичния период през предходната година с 0,60 
процентни пункта, достигайки до ~8,9%. Цената на 
лихвените пасиви обаче нараства с по-бързи темпове и 
към 09.2008 г. е 5,61%, което е с 2,2 процентни пункта 
повече в сравнение с 09.2007 г. Базисният лихвен 
процент на банката запазва низходящата си 
тенденция, което рефлектира и върху средните 
стойности на лихвените проценти по отпуснатите 
кредити в лева и валута. Ефективността на разходите 
на ББР се подобрява поради постигнатия ръст в 
балансовото число. Към деветмесечието на 2008 г. 
„Българска Банка за Развитие” АД реализира спад във 
финансовия резултат в сравнение с аналогичния 
период на 2007 г., който е обусловен главно от високия 
ръст в разходите за лихви (~144%). В следствие на 
това възвръщаемостта на активите спада, но 
стойността на този показател продължава да заема 
сравнително благоприятни стойности. Финансовият 
резултат на банката продължава да е слабо зависим от 
реализираните печалби/загуби от продажба и 
преоценка на активи, което е положителен фактор от 
рейтингова гледна точка.  
През 2007 и към 2008 г. ББР отчита отрицателни 
матуритетни несъответствия под 1 година между 
основните активи  и пасиви. В рамките на 

наблюдавания период нетните кумулативни потоци са 
положителни за всички периоди с изключение на най-
краткия („на виждане” до 7 дни) към 31.12.2007 г.  
Към деветмесечието на 2008 г. „Българска Банка за 
Развитие” АД отстъпва 16 място (което заема към 
31.12.2007 г.  по стойност на активите) и остава на 17 
място във „Втора група” на банковата система в 
страната.  
ББР използва създадените и използвани в работата на 
„Насърчителна банка” процедури и правила за 
управление на риска. Банката разполага с 
информационна система, формирана от няколко 
програмни продукта, функциониращи в условията на 
достатъчна интегрираност. 
 
Основни финансови показатели: 
 

 

 
 

 2007 2006 2005 
Балансово число 232,949 110,49 94,172 
Кредити и аванси към 
клиенти 

138,376 74,877 75,745 

Акционерен капитал 39,574 29,574 29,574 
Общ лихвен доход 13,527 10,515 9,264 
Печалба след данъчно 
облагане 

4,504 3,023 2,778 

Обща капиталова 
адекватност 

25,65% 38,93% 41,54% 

Нетен лихвен марж 5,43% 8,65% 8,32% 
Печалба от основна 
дейност/Средно активи 
(%) 

2,92% 3,49% 3,47% 

Печалба след 
данъци/Средно активи 
(%) 

2,62% 2,95% 2,95% 

Брутен размер 
класифицирани 
експозиции/Общо 
кредити (%) 

7,30% 12,85% 19,11% 

Брутен коефициент на 
генериране на 
просрочия 

10,30% 9,93% 17,65% 

Нетен коефициент на 
генериране на 
просрочия 

1,44% -7,92% 14,82% 

Текущи активи/общо 
пасиви 

33,55% 26,47% 9,23% 


