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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

„Българска Агенция за Кредитен Рейтинг” (БАКР) 
повишава дългосрочния рейтинг на финансова 
сила на „Насърчителна банка” АД от BB 
(перспектива: в развитие) на BB+ (перспектива: в 
развитие). 
През 2007г. банката отчита значителен ръст по 
активните си операции през годината като 
стремежът на мениджмънта е да се разшири кръга 
от предлагани услуги в частност в сферата на 
инвестиционното банкиране. Към момента 
процесът на трансформиране на „Насърчителна 
банка” АД в Банка за развитие е на етап изготвен 
Проектозакон за българска банка за развитие. 
Капиталовата адекватност на „Насърчителна 
банка” се запазва на значително по-високи нива от 
регулаторните изисквания на БНБ. Делът на нетния 
размер на класифицираните експозиции в 
капиталовата база намалява значително, 
достигайки 4% през деветмесечието при нива от 
над 9% към края на 2006г. БАКР счита, че рискът от 
нивата на капиталова адекватност на 
„Насърчителна банка” АД се запазва нисък. 
Поради специфичните цели на банката фондовете 
й за финансиране са представени почти изцяло от 
заемни средства (93% през 2007г.), като през 
деветмесечието на годината се наблюдава ръст от 
70% в размера им спрямо края на 2006г. в 
следствие на усвояване на средства по две 
кредитни линии договорени през 2007г. Банката 
продължава да се характеризира с добра ресурсна 
обезпеченост и стабилна ресурсна база. БАКР 
запазва риска, свързан с ресурсната база на 
„Насърчителна банка” АД, на относително ниски 
равнища. 
За периода 31.12.2006г.-30.09.2007г. 
инвестиционният портфейл на „Насърчителна 
банка” АД нараства с над 150% до 23.8 млн.лв. 
БАКР счита, че рискът от инвестиционния 
портфейл на банката се запазва нисък.  
За деветмесечието на 2007г. „Насърчителна банка” 
АД постига ръст от 52% в балансовата стойност на 
кредитния си портфейл. Запазва се добрата 
отраслова диверсификация на портфейла като 
през 2007г. се предприемат няколко промени във 
вътрешните лимити. Към 30.09.2007г. не е налице 
превишаване на вътрешните лимити по 

икономически сектори. Вътрешният лимит за 
размер на разрешените кредити над 1 млн.лв. се 
увеличава от 40% до 60%. Към 30.09.2007г. 
експозициите с разрешен размер над 1 млн.лв. 
заемат 67.7% от общия размер на разрешените 
кредити при 56% към 31.12.2006г. През периода 
на актуализация на рейтинга банката постига 
значително намаляване на дела на 
класифицираните експозиции – от 12.85% към 
31.12.2006г. до 5.28% към деветмесечието на 
2007г. Причини за това са погасяване на част от 
класифицираните кредити (за деветмесечието на 
2007г. са погасени над 2.4 млн.лв. по 
класифицирани експозиции на банката) и 
значителния ръст в отпуснатите кредити през 
периода. От 15-те най-големи експозиции на 
„Насърчителна банка” АД само една е в 
класификационна категория различна от 
„Редовен”. Налице е положителна динамика в 
портфейла от класифицирани експозиции на 
банката през разглеждания период – спад в 
брутния коефициент на генериране на просрочия 
и отрицателни стойности на нетен коефициент на 
генериране на просрочия.  
Продължава тенденцията на свиване на 
лихвеният спред, предвид засилената 
конкуренция в банковия сектор в страната. През 
2007г. мениджмънтът на „Насърчителна банка” 
АД взема решение да бъдат освободени 
провизиите на портфейлна основа по редовните 
рискови експозиции с размер над 350 хил.лв., 
което позволява постигане на значителна 
печалба от основната дейност (към среден 
размер на активите). Показателят приема най-
високи стойности (~6.5%) за целия период 
12.2003-09.2007г. Ефективността на разходите на 
банката се подобрява поради постигнатия ръст в 
балансовото число. БАКР запазва риска от 
качеството на доходите на банката на 
относително нисък. 
„Насърчителна банка” АД продължава да 
поддържа положителни матуритетни 
несъотвествия под 1 година между основните 
активи и пасиви, както и положителен нетен 
кумулативен поток за всички падежни интервали. 
Забелязва се спад в коефициента текущи 
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активи/общо пасиви, дължащ се на увеличение на 
усвоените средства по кредитни линии, които не 
представляват рисков фактор за банката, поради 
дългосрочният им характер и точно структурирани 
погасителни плащания. Като цяло показателите за 
ликвидност характеризират рейтингованата банка 
като високо ликвидна. БАКР счита, че ликвидният 
риск за „Насърчителна банка” се запазва нисък. 
БАКР оценява положително промените в 
структурата и динамиката на рисковите експозиции 
на „Насърчителна банка” АД и счита, че рискът от 
качеството на активите на банката намалява до 
относително висок.  
Благодарение на бързите темпове на нарастване 
на кредитния портфейл за деветмесечието на 
2007г.,  „Насърчителна банка” АД се придвижва от 
17 място (към 31.12.2006г.) по стойност на активите 
до 15 място (към 30.09.2007г.) във „Втора група” на 
банковата система в страната. БАКР запазва риска 
от размера  на „Насърчителна банка” АД. 
Постигнатият ръст през 2007г. и заложеното 
увеличение на кредитния портфейл на банката 
след трансформирането и в „Банка за развитие” 
най-вероятно ще доведе до намаляване на риска 
от размера на банката в средносрочен план.  
Банката е в процес на внедряване на 
специализиран софтуер за оценка на кредитен, 

оперативен и пазарен риск. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 30-Септ-07 31-Дек-06 31-Дек-05 

Балансово число 173.092 110.490 94.172 
Кредити и аванси към клиенти 113.818 74.877 75.745 
Акционерен капитал 39.574 29.574 29.574 
Общ лихвен доход 8.596 10.515 9.264 
Печалба след данъчно облагане 6.356 3.023 2.778 
Обща капиталова адекватност 27.97% 38.93% 41.54% 
Брутен лихвен спред  4.86% 7.84% 8.83% 
Нетен лихвен марж  5.81% 8.65% 8.32% 
Печалба от основна дейност / Средно активи (%)  6.54% 3.14% 3.42% 
Печалба след данъци / Средно активи (%)  5.98% 2.95% 2.95% 
Брутен размер класифицирани експозиции / Общо кредити (%)  5.28% 12.85% 19.11% 
Брутен коефициент на генериране на просрочия  1.52% 9.93% 17.65% 
Нетен коефициент на генериране на просрочия -5.53% -7.92% 14.82% 
Текущи активи / общо пасиви 20.20% 26.47% 9.23% 


