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Дългосрочен рейтинг: BB+ BB BB BB 

Перспектива: Стабилна Стабилна Стабилна Стабилна 

Краткосрочен рейтинг: B B B B 

Дългосрочен рейтинг по 
национална скала: 

BBB+ (BG) BBB- (BG) BBB- (BG) BBB- (BG) 

Перспектива: Стабилна Стабилна Стабилна Стабилна 

Краткосрочен рейтинг по 
национална скала: 

A-2 (BG) A-3 (BG) A-3 (BG) A-3 (BG) 

*За да се запознаете с пълната рейтингова история моля вижте таблицата в края на документа. 
 

  
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. 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) 
запазва присъдените на „Централна кооперативна 
банка“ АД оценки, както следва: 

 Дългосрочен рейтинг на финансова сила 
BB, перспектива „стабилна”, 
краткосрочен рейтинг B; 

 Дългосрочен рейтинг по национална 
скала – BBB- (BG), перспектива 
„стабилна”, краткосрочен рейтинг по 
национална скала А-3 (BG). 

 

Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на рейтинг на 
банка (https://www.bcra-
bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.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. 

Суверенен риск 

През 2018г. правителството на Република 
България ускори процеса по включването на 
страната към еврозоната, като официално подаде 
писмо за намерението си. През август  
Министерският съвет одобри и съответен План за 
действие, включващ мерки, насочени към 
присъединяването на България към Валутния 
механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз.  

Икономическият растеж в страната се забавя от 
3.8% през 2017г. до 3.1% през 2018г.   

Нетният износ има отрицателен принос към 
растежа на БВП през 2018г. Проблеми в 
икономиките на важни за страната търговски 
партньори извън рамките на ЕС (основно Турция) 
се материализират през канала на външната 
търговия, поради което българският износ отчита 
реален спад от 0.8% на годишна база. От друга 
страна, под натиска на вътрешното търсене вносът 
в страната нараства с 3.7% в реално изражение. 

Към края на декември 2018г. международните 
резерви на БНБ възлизат на 25 072 млн. евро и 
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осигуряват 150.5% покритие на паричната база, 
което е солиден буфер, използван от централната 
банка, за да гарантира стабилността на валутния 
борд. 

През 2018г. условията на пазара на труда се 
затягат все повече заедно с ръста на икономиката. 
Броят на безработните лица намалява във всички 
възрастови групи, определяйки коефициент на 
безработица за населението над 15 г. от 5.2% 
средно за годината, при 6.6% през 2017 г.  

Средногодишният темп на инфлация (измерен чрез 
ХИПЦ) се ускорява от 1.2% през 2017г. до 2.6% 
през 2018г. 

Нарастващата през последните години 
икономическа активност осигурява подобрение в 
състоянието на публичните финанси на страната. 

В бюджетната рамка за 2019г. е заложен дефицит 
по КФП в размер на 0.5% от БВП, а в 
актуализираната средносрочна прогноза се 
запазват целите за балансирано бюджетно салдо 
през 2020 и 2020г. 

Наблюдава се положителна тенденция на 
намаляване на държавния дълг, както в номинална 
стойност, така и като процент от БВП. Към края на 
2018г. той възлиза на 22 066 млн. лв. (20.4% от 
БВП). Лихвената и валутната структура на 
държавния дълг минимизират влиянието на 
пазарните рискове, а матуритетният профил също 
е благоприятен. 

Българските ДЦК се отличават с относително ниска 
доходност за региона. 

Дългът на сектор „Държавно управление“ се 
оценява като положителен фактор в сравнителен 
план с ЕС. Към края на третото тримесечие на 2018 
г. консолидираният дълг на страната се оценява на 
23.1% от БВП, което е значително по-ниско ниво на 
държавен дълг спрямо максимално допустимата 
референтна стойност на Маастрихтския критерий 
за конвергенция от 60%. Българската икономика е 
сред трите в ЕС с най-нисък държавен дълг, като 
пред нея се нареждат само Естония и Люксембург. 

Банкова система 

В началото на 2019г. на банковия пазар в България 
оперират 25 банки (от които 5 чуждестранни клона). 
Тенденцията към консолидация в системата 
продължава. През първото тримесечие на 2019 г. 
„Банка ДСК“ ЕАД придоби българската част от 
бизнеса на Societe Generale Group - „Сосиете 
Женерал Експресбанк“ АД (под шапката на 
унгарската OTP Group). След промяната на 

собствеността и преди окончателната интеграция 
на системите на двете банки дружеството ще 
функционира като самостоятелна кредитна 
институция на местния пазар, под търговската 
марка „Експресбанк“ АД. Аналогично развитие се 
наблюдава и при смяната на собствеността на 
„Банка Пиреос България“ АД, която след 
финализирането на продажбата на акциите ѝ в 
средата на м. юни 2019г. става част от “Юробанк 
България” АД.  

Банковата система в страната се характеризира с: 

 Продължаващо подобрение в качеството на 
банковите портфейли; 

 Ускорен ръст на активите на банките на 
годишна база; 

 Значителен ръст на печалбата през 2018г.; 

 Запазва се устойчивата тенденцията на 
нарастване на привлечените средства под 
формата на депозити (без кредитни 
институции); 

 Валутната структура на привлечените средства 
продължава да е доминирана от депозитите в 
лева; 

 Структурата на депозитите по сегменти остава 
приблизително непроменена, като най-голям 
дял в нея заемат вложенията от граждани и 
домакинства; 

 Към края на 2018г. размерът на брутния 
кредитен портфейл на банковата система 
бележи рекорден за последните пет години 
ръст от 8.6% и аналогичен ръст от 8.3% за 
първото тримесечие на 2019г. Промяната е 
основно по линия на кредитите към 
домакинства. 

 Нефинансовите предприятия продължават да 
доминират в структурата на кредитите и 
авансите (без кредитни институции) с дял от 
57.3%; 

 Основен показател на ликвидността в 
банковата система от началото на 2018г. е 
Отношението на ликвидно покритие (LCR, 
liquidity coverage ratio). Показателят достига 
294.1% към края на 2018г. и 289.1% през 
първото тримесечие на 2019г., като цитираните 
равнища са значително по-високи спрямо 
средното за еврозоната (145.6% към края на 
2018г. по данни на ЕЦБ ); 

 Капиталовата адекватност на банковата 
система се запазва на много добри нива. 
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„Централна Кооперативна Банка“ АД 

 

Акционерна структура и управление 

Настъпилите в периода на преглед на рейтингa 
промени в размера на акционерния капитал на 
„Централна Кооперативна Банка“ АД (ЦКБ) са 
свързани с увеличението му с 13 976 хил.лв., 
посредством конвертиране на облигации. 
Вписването на увеличението е на 25.02.2019г., като 
размерът на капитала към края на март 2019г. 
възлиза на 127 129 970 лв., разпределен в същия 
брой обикновени акции с право на глас, с 
номинална стойност от 1 лв. всяка. 
Облигационерите упражнили правото си да 
конвертират притежавани от тях облигации в акции 
са от Групата на „Химимпорт“ АД, към която 
принадлежи и мажоритарния собственик на 
банката („ЦКБ Груп“ ЕАД), което практически 
запазва непроменена акционерната структура на 
банката.    

През разглеждания период не са извършвани 
промени в Надзорния съвет и Управителния съвет 
на банката.  

Дъщерните дружества на банката са:  

 „Централна Кооперативна Банка“ АД (Скопие);  

 „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ – лицензирано 
управляващо дружество, обслужващо три 
договорни фонда: „ЦКБ Гарант“, „ЦКБ Актив“ и 
„ЦКБ Лидер“.  

В края на 2017г. банката осъществява дейността си 
чрез централен офис в София, 47 клона (без 
изменение спрямо края на 2017г.), 261 банкови 
представителства и изнесени работни места (с 
увеличение за годината от 3 точки), както и клон в 
Република Кипър.  

 

Капиталова адекватност 

През 2018г. капиталовата база на банката нараства 
на годишна база с 8.6%, а стойността на рисково 
претеглените активи с 3.9%, които изменения 
затвърждават започналите от 2016г. тенденции за 
нарастване на общата капиталова адекватност 
и на капиталовата адекватност от първи ред, 
като в края на 2018г. стойностите им възлизат на 
съответно 17.56% (16.81% в края на 2017г.) и 
15.23% (14.36%). В сравнителен план отчетените от 
банката нива продължават да са над регулаторните 

                                                 
1 Референтната група банки включва две банки преди и две банки 
след ЦКБ АД по размер на активите към края на 2018г.  

изисквания, но по-ниски от средните за банковата 
система (20.38% и 19.41%) и за банките от втора 
група (21.49% и 19.16%), като на годишна база се 
наблюдава свиване на разликите с ~2 п.п. (с ~1 п.п. 
за 2017г.).  

ЦКБ продължава да поддържа по-високи нива на 
коригирания ливъридж както спрямо средните за 
референтната група банки1, така и спрямо средните 
за банковата система и за банките от втора група, 
въпреки отчетеното в периода на преглед ново 
понижение в стойността на показателя. 

И през 2018г. намалението в размера на влошените 
експозиции и повишението на капиталовата база 
съдействат за запазването на установилата се от 
2016г. тенденция на намаление в стойността на 
показателя Нетен размер на влошените 
експозиции към Капиталова база (18.8% към края 
на 2018г.). В сравнителен план банката 
продължава да се позиционира благоприятно, 
отчитайки по-ниска стойност на показателя от 
средните за банковата система и за банките от 
втора група. 

През 2018г. е отчетено намаление (с 1.2 п.п.) в 
стойността на показателя Възвръщаемост на СК и 
в края на периода тя възлиза на 7.1%. В 
сравнителен план банката продължава да се 
позиционира неблагоприятно, отчитайки по-ниски 
нива на показателя от средните за банковата 
система (13.3%), банките от втора група (10.1%) и 
референтната група банки (11.3%). 

 

Ресурси 

В периода на преглед ресурсната база на 
оценяваната банка запазва тенденцията си на 
растеж, но при намаляващ темп (2.9% за 2018г.), 
който е по-нисък от общия за банковата система 
(7.2%). 

Характерно за 2018г. изменение в развитието на 
депозитния портфейл е реализираното увеличение 
на обема на депозити от физически лица с 8.2% 
(5.8% за 2017г.), за сметка на намаление в обема 
на корпоративните депозити с 11.0%, след като 
последните поддържат в предходните две години 
високи темпове на растеж от съответно: 19.3% за 
2017г. и 8.6% за 2016г. Промените довеждат до 
увеличаване на дела на депозитите от граждани и 
домакинства в привлечения ресурс до 76.5% към 
края на 2018г. (72.7% от края на 2017г.), което 
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затвърждава позицията на банката като 
финансираща се главно по линия на този източник.  

Във валутната структура на депозитната база няма 
значими промени, като левовата компонента се 
запазва водеща (с дял около 65% за депозитите от 
домакинства и над 84% за корпоративните 
депозити). Делът на срочните депозити се запазва 
висок. 

В сравнителен план спрямо останалите банки в 
страната, „Централна Кооперативна Банка“ АД 
запазва характерната си позиция с по-висок дял на 
депозитите на домакинства в ресурса, като към 
края на 2018г., постигнато ниво от 77.5% (73.9% 
година по-рано) е по-високо, както спрямо средното 
ниво за банковата система – 63.1% (за 2018г. и 
2017г.), така и спрямо средното ниво за банките от 
втора група – 58.6% в края на 2018г. (59.0% в края 
на 2017г.). 

 

Качество на активите 

През 2018г. „Централна Кооперативна Банка“ АД 
продължава да отчита ръст на активите (3.8% на 
годишна база, 106 913 хил.лв.), като се наблюдава 
забавяне на темпа. Отчетеното относително 
повишение е най-малкото за последните пет 
приключени години, като в сравнителен план за 
първи път ръстът на активите на банката е по-
малък от този на активите на банковия сектор 
(7.9%).  

През 2018г. с най-голям принос за годишния ръст 
на активите на банката са Инвестициите. След 
две поредни години на намаление в края на 2018г. 
те нарастват в номинално изражение с 260 млн.лв., 
което е повече от общото увеличение за годината 
на общата сума на активите, а в относително 
измерение ръстът им възлиза на 3.7% спрямо 
предходна година. Увеличението се дължи в почти 
еднаква степен на нарастването на капиталовите и 
на дълговите инструменти (основно на ДЦК). Това 
води до нарастване с 4.1 п.п на относителният дял 
на инвестициите в структурата на актива, до 18.4%. 

Кредитите са структурният елемент от активите на 
ЦКБ, който отчита неизменно ръст през 
разглежданите години на анализа, за разлика от 
другите основни елементи, при които се редуват 
години на спадове с такива на ръстове. 
Увеличението на Нетните кредити възлиза на 
4.4% за последната година (2.2% за 2017г.), като 
освен на годишния ръст на брутните кредити се 
дължи и на спада на заделените по тях обезценки.  

В структурно отношение нетните кредитите 
остават водещи в общите активи – с дял от 44.8% 
(44.6% в края на 2017г.), следвани от парични 
средства в каса и по разплащателна сметка в 
БНБ – с дял от 30.2% (33.2% в края на 2017г.). По 
отношение на отделните сегменти в кредитния 
портфейл продължават да се утвърждават 
процесите от предходните две години – нарастване 
на дела на експозициите на дребно  и намаляване 
на дела на кредитите към предприятия. Кредитите 
към предприятия продължават да са водещи в 
структурата на кредитите, но техният дял 
постоянно намалява за целия разглеждан 5-
годишен период – от 70.6% за 2014г. до 60.0% за 
последната завършена 2018г. В същото време 
кредитите към физически лица продължават да 
нарастват, но със забавящ се темп, като делът им 
от 14.1% в края на 2014г. достига до 31.8% в края 
на 2018г.    

В корпоративния кредитен портфейл на банката се 
наблюдава относително висока концентрация по 
отраслово разпределение, но намаляваща в 
периода на преглед. 

В края на 2018г. размерът на брутните влошени 
кредити отбелязва понижение от 12.4% на годишна 
база, докато през 2017г. е било налице леко 
повишение (2.4% спрямо 2016г.). Относителният 
дял на влошените кредити в брутния кредитен 
портфейл намалява до 7.5% в края на 2018г. (8.9% 
в края на 2017г.). Постигнатото ниво е най-ниското 
след 2014г., като разгледан в сравнителен план 
делът на влошения портфейл остава по-нисък от 
средния за банковата система, при постепенно 
свиване на разликата.  

Покритието на влошените кредити от обезценки 
възлиза на 55.3% в края на 2018г., като в 
сравнителен план се наблюдава изоставане от 
около 3 п.п. спрямо средното за сектора.  

Покритието на общия кредитен портфейл от 
обезценки се запазва по-ниско от средното за 
банковата система, но при отчетено допълнително 
намаление на разликата.  

 

Качество на доходите 

През 2018г. ЦКБ постига ниво на нетна печалба от 
33 770 хил.лв., което е с 8.3% по-ниско от 
предходната година, когато е постигнато рекордно 
ниво на резултата. Намаление е отчетено и в 
оперативната печалба, върху която най-голямо 
влияние оказва понижението на нелихвения доход, 
дължащо се от своя страна, почти изцяло на 
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намалялата стойност на нетната печалба от 
операции с ценни книжа. Нетният лихвен доход на 
банката намалява, при едновременно понижение 
на приходите от лихви (7.7%, 11 142 хил.лв.) и 
продължаващо намаление на лихвените разходи 
(25.9% за 2018г., 6 733 хил.лв.), което са и общите 
тенденции за банковата система на страната (с 
изключения в няколко банкови институции). 

Положително и с висока значимост върху 
формирането на печалбата за 2018г. се отразява 
значителното намаление на нетните разходи за 
обезценки (с 81.0%). 

През периода на преглед се запазва очерталата се 
през последните години тенденция на понижение в 
стойността на показателя Възвръщаемост на 
лихвоносните активи, като отчетеното за 2018г. 
намаление  възлиза на 0.41 п.п. (при 0.14 п.п. за 
предходната година), с достигната стойност от 
3.76%. Тенденцията е аналогична с наблюдаваната 
за банковата система, където общото средно ниво 
на показателя достига до 3.73% за 2018г. (при 
3.98% за 2017г.), а при банките от втора група до 
3.65% (3.82%). Така, в периода на преглед ЦКБ 
запазва позицията си с нива близо до средните за 
системата и над тези на втората групи банки.  

Сходно е наблюдаваното изменение при Цената 
на лихвените пасиви – запазване на установилата 
се за последните години тенденция на намаление, 
при поддържано от оценяваната банка ниво все 
още над средното за системата и за втора група 
банки, но при вече съвсем незначителна разликата 
спрямо тях – ниво от 0.38% в края на 2018г. за ЦКБ, 
спрямо 0.37% за банките от втора група и 0.34% 
средно за банковата система. 

След две поредни години на повишения в 
стойността на Брутния лихвен спред (до 3.62% за 
2017г.), през 2018г. нивото на показателя намалява 
до 3.37%, което е равнище почти еднакво със 
средното за банковата система (3.39%) и остава по-
високо от средното за банките от втора група от 
3.28% (намаляващо през годината с 0.04 п.п.). Така 
банката запазва благоприятното си позициониране 
по нива на този показател постигани в последните 
две години. 

Стойността на показателя Нетен лихвен марж, 
също отбелязва намаление до ниво от 3.22%, което 
е вече почти еднакво с постигнатото средно за 
банките от втора група ниво (3.23%) и остава по-
ниско от средното за банковата система равнище 
(3.36%).  

През 2018г. Възвръщаемостта на активите на 
банката намалява с 0.1 п.п. (до стойност от 0.61%), 
след отчетени в предходни две години подобрения. 
Изменението е формирано като резултат от 
намалено ниво на нетната печалба, при повишена 
стойност на активите. Постигнатото ниво на 
показателя остава все още далеч от средните за 
банковата система равнища (1.66% с повишение за 
2018г. спрямо ниво от 2017г. - 1.25%), както и 
спрямо нивото за банките от Втора група (1.21% за 
2018г., при също наблюдавано слабо нарастване  
минимално спрямо нивото от 1.18% за 2017г.). 

Периодът от 2013г. до 2018г., включително, е 
характерен с това, че стойностите на показателя 
Оперативен резултат към Среден размер на 
активите са поддържани постоянно по-високи от 
тези на показателя Разходи за обезценки към 
Среден размер на активите, което е индикатор за 
възможността на банката да реализира 
положителен финансов резултат. 

 

Ликвидност 

По-силно изразеното през 2018г. увеличение на 
собствения капитал (СК) с 14.2%, довежда и до 
значително увеличение в стойността на 
съотношението Собствен капитал към Общи 
пасиви до ниво към края на 2018г. от 9.4% (8.5% в 
края на 2017г.). По този начин банката се 
придвижва към средните нива на показателя за 
банките от втора група (11.9%) и банковата система 
(13.1%) към края на 2018г., но оставайки все още 
под тях. 

След значителното през 2017г. нарастване в 
размера на текущите активи (с 32.5% на годишна 
база), през 2018г. тяхната стойност намалява със 
7.5%, едновременно повлияна от понижение в 
стойността на Паричните средства и парични 
салда при централни банки и на Вземанията от 
кредитни институции. По този начин Делът на 
текущите активи в общите активи на банката 
намалява слабо, до стойност от 34.2% (38.4% за 
2017г.), но като цяло се движи в устойчиви граници 
през последните пет години, при отчетено само 
едно по-сериозно колебание през 2015г. (към края 
на която стойността на съотношението е 24.0%). 

Въпреки, че формираните за 2018г. намаление в 
стойността на текущите активи (7.5%) и увеличение 
на задълженията (2.8%), се отразяват в понижена 
стойност на покритието на пасивите на банката (без 
СК) от текущите активи, постигнатото ниво от 37.8% 
към края на 2018г. се запазва по-високо от 
средното за референтната група банки (в нея 
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единствено „Банка Пиреос България“ остава с 
традиционно по-високи нива на този показател). 

Нивото на съотношението на брутни кредити към 
депозити2 леко се повишава (с 3.6 п.п. на годишна 
база), възлизайки на 55.7% в края на 2018г.  От 
ликвидна гледна точка банката остава 
позиционирана благоприятно спрямо средното за 
банките от референтната група.  

Нивото на показателя Среден брутен размер на 
кредитите към Среден размер на активите 
продължава да намалява и през 2018г. (с 1.2 п.п., 
до ниво 45.8% в края на годината), като за 
последните пет години рейтингованата банка 
трайно отчита по-ниски стойности от тези на 
банковата система и на банките от втора група. В 
последната година от периода разликата е 

отворена допълнително и към края на 2018г. 
възлиза на 9.4 п.п. спрямо банковата система и на 
8.9 п.п. спрямо банките от втора група. 

В ликвидното покритие на банката за надзорни 
цели, през 2018г. се наблюдава значително 
намаление, като достигнатото отношение на 
ликвидно покритие към края на 2018г. е 573.1%, при 
ниво от 656.7% към края на 2017г. Въпреки това 
нивото му остава значително над минимално 
изискуемите 100%. 

 

Размер и системи 

Към края на 2018г. банката запазва непроменена 
осмата си позиция по размер на балансово число, 
на брутни кредити и на депозитната база. 

 

Основни финансови показатели: 

(хил.лв.)  2018 2017 2016 2015 2014 

Балансово число 5 617 692 5 411 847 4 970 131 4 641 988 4 180 951 

Брутни кредити 2 627 979 2 529 884 2 450 273 2 296 258 1 941 505 

Собствен капитал 527 308 461 615 418 556 380 461 363 690 

Общ лихвен доход 133 682 144 824 150 140 153 934 149 190 

Нетен лихвен доход 114 439 118 848 110 304 78 117 50 911 

Нетен финансов резултат 33 770 36 814 26 598 7 511 7 383 

Възвръщаемост на собствения капитал 7.1% 8.3% 6.7% 2.0% 2.1% 

Възвръщаемост на активите 0.61% 0.71% 0.56% 0.17% 0.19% 

 

 

*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. 

 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА 

Първоначален 
рейтинг 

Актуализация Актуализация Мониторинг 

07.12.2010 16.1.2012 21.12.2012 10.05.2013 

Дългосрочен рейтинг : ВВВ BBB BBB+ ВВВ- 

Перспектива : стабилна положителна стабилна стабилна 

Краткосрочен рейтинг : А-2 А-2 А-2 А-3 
     

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА 
Актуализация Мониторинг Актуализация Мониторинг 

11.12.2013 11.09.2014 11.12.2014 08.09.2015 

Дългосрочен рейтинг : ВВВ- ВВ+ ВВ+ 
BB+ (под 

наблюдение) 

Перспектива : стабилна стабилна стабилна - 

Краткосрочен рейтинг : А-3 B B 
B (под 

наблюдение) 

 

                                                 
2 Изключени са кредитите и депозитите на кредитни институции 


