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БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

“БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” (БАКР) е 
третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, 
регистрирана съгласно Регламент (EО) № 
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 „Банка ДСК” ЕАД 
рейтинги, както следва: 

 Дългосрочен рейтинг на финансова сила: 
ВВВ, перспективата: „стабилна”, 
краткосрочния рейтинг: A-3; 

 Дългосрочен рейтинг по национална скала: 
AA- (BG), перспектива: „стабилна”, 
краткосрочен рейтинг по национална скала: 
A-1+ (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.  

 

През 2018 г., 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 до м. юли 2019 година. 

Икономическият растеж в страната се забавя 
от 3.8% през 2017 г. до 3.1% през 2018 г.  
Ръстът на БВП се формира изцяло от 
компонентите на вътрешното търсене – 
потребление и инвестиции, докато нетният 
износ има отрицателен принос към растежа 
на БВП през 2018 г. 

През 2018 г. излишъкът по текущата сметка 
на страната достига 2 548 млн. евро (4.6% от 
БВП) при 1 578 млн. евро (3.1% от БВП) през 

https://www.bcra-bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf
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2017 г.  

Притокът на преки чуждестранни инвестиции към 
страната остава слаб. Потокът от преки 
чуждестранни инвестиции  в страната през 2018 г. 
възлиза на 1 744 млн. евро (3.2% от БВП) при 2 
314 млн. евро (4.5% от БВП) за предходната 
година. Брутният външен дълг на страната към 
края на декември 2018 г. възлиза на 32 716 млн. 
евро или 59.3% от прогнозния БВП. В номинално 
изражение дългът намалява с 682 млн. евро 
спрямо края на 2017 г. На годишна база делът на 
външния дълг на публичния сектор бележи слабо 
понижение до 18.7%, докато този на частния 
сектор се покачва до 81.3% от общия външен 
дълг. 

Към края на декември 2018 г. международните 
резерви на БНБ възлизат на 25 072 млн. евро 
(45.3% от прогнозния БВП) и осигуряват 150.5% 
покритие на паричната база, което е солиден 
буфер, използван от централната банка, за да 
гарантира стабилността на валутния борд. 

През 2018 г. 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 6.2% за 2017 г. 

Заплащането на труда в икономиката запазва 
възходяща тенденция, като средната месечна 
брутна работна заплата възлиза на 1 135 лв. през 
2018 г. На годишна база е налице номинален ръст 
от 9.5%. 

Средногодишният темп на инфлация (изменен 
чрез ХИПЦ) през 2018 г. се ускорява до 2.6%. Тази 
стойност надвишава Маастрихтския критерий за 
конвергенция, което може да се отрази забавящо 
на стремежа на страната за влизане в чакалнята 
на еврозоната до средата на 2019 г. 

Бюджетното салдо към края на 2018 г. се очаква 
да бъде положително, в размер на 0.1% от 
прогнозния БВП или малко по-ниско спрямо 
предходната година (0.8% от БВП). Сравнено със 
заложената бюджетна цел по КФП за дефицит в 
размер от 1.0% от БВП, 2018 г. се очертава да 
бъде третата поредна година със заложен 
дефицит и постигнато положително бюджетно 
салдо. 

В бюджетната рамка за 2019 г. 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 г. и 2021 г. 

Дългът на сектор „Държавно управление“ 
продължава да 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. 

За периода на актуализация банковата 
система на страната остава стабилна, като се 
характеризира с намаление на 
необслужваните кредити и поддържане на 
високи нива на капиталова адекватност.  

Към края на 2018 г. на банковия пазар в 
България оперират 25 банки (от които 5 
чуждестранни клона). Тенденцията към 
консолидация в системата продължава. В 
началото на третото тримесечие на 2018 г. 
„Търговска банка Виктория“ ЕАД се влива 
окончателно в „Инвестбанк“ АД, а процесът по 
обединението на „Банка ДСК“ ЕАД и „Сосиете 
Женерал Експресбанк“ АД (под шапката на 
унгарската OTP Group) започна. В ход е и 
смяната на собствеността на „Банка Пиреос 
България“ АД, която следва да стане част от 
“Юробанк България” АД през настоящата 
година, след като Българската народна банка 
взе решение за предварително одобрение на 
придобиването в края на м. март 2019 г. 

През 2018 г. е налице значително повишение 
на печалбата на банковия сектор. В 
номинално изражение тя достига 1 678 млн. 
лв. (с 42.9% повече спрямо 2017 г.), като 
нетните приход от лихви и от такси и 
комисионни запазват водещото си значение 
за нейното формиране. Печалбата в 
банковата система осигурява известна 
сигурност, тъй като тези средства 
представляват потенциален източник за 
увеличение на капитала, съответно за 
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поддържане на стабилността на сектора. 

През периода на актуализация „Банка ДСК“ ЕАД 
(Бака ДСК, банката) увеличава акционерния си 
капитал с 1 173 498 хил.лв. и той достига 1 327 
482 хил.лв. (при 153 984 хил.лв. през предходните 
няколко тримесечия), изцяло внесен. 
Увеличението е свързано с придобиването на 
„Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, българското 
дъщерно дружество на групата Сосиете Женерал.  

Едноличен собственик на капитала на Банка ДСК 
се запазва унгарската ОТП Банк. За 2018 г. тя 
реализира нетна печалба в размер на 173 442 mln. 
HUF (~561 млн.EUR) на неконсолидирана база, 
което представлява ръст от ~31% спрямо 
предходната година.  

На 15 януари 2019 г. Банка ДСК финализира 
сделката по придобиване на „Сосиете Женерал 
Експресбанк“ АД и притежаваните от него местни 
дъщерни дружества в България. Двете банки ще 
оперират самостоятелно до 2020 г. 

В състава на управителните органи са настъпили 
промени, които като цяло са свързани с 
придобиването на Сосиете Женерал Експресбанк. 
Част от мениджмънта на Банка ДСК е преминал в 
Сосиете Женерал Експресбанк, а част от 
мениджмънта на Сосиете Женерал е преминал в 
Банка ДСК. 

Към момента на изготвяне на доклада Надзорния 
съвет има следния състав: 

 Ласло Бенчик – Председател 

 Ласло Волф – член  

 Андраш Такач – член 

 Габор Кунце – член 

 Акош Ференц Тиса-Пап – член 

Към момента на изготвяне на доклада 
Управителният съвет включва: 

 Виолина Маринова – Главен изпълнителен 
директор 

 Диана Митева – Изпълнителен директор 

 Юрий Генов – Изпълнителен директор 

 Боян Стефов – член  

 Михаил Комитски – член  

 Славейко Славейков – член  

 Арно Рене Жюлиен Льоклер – член  

През 2018 г. за втора поредна година е 
налице изпреварващ ръст на рисково 
претеглените активи спрямо този на 
капиталовата база, в резултат на което 
общата капиталова адекватност леко се 
понижава.  Запазва се тенденцията банката 
да поддържа по-ниски нива на капиталова 
адекватност в сравнителен план, като 
отчитаните разлики се свиват с ~1 п.п. на 
годишна база. 

През 2018 г. се наблюдава значително 
понижение на годишна база на отношението 
на нетния размер на необслужваните 
експозиции към капиталовата база. 
Намалението основно се дължи на 
същественото свиване на необслужваните 
експозиции (с 53.8%) и в много малка степен 
на нарастването на капиталовата база. 
Отчетената в края на 2018 г. стойност на 
показателя е най-ниската за последните пет 
приключени години. 

В сравнителен план при съотношението 
Нетен размер на необслужваните 
експозиции към Капиталова база е налице 
значително свиване на превишението на 
показателя на банката спрямо средните за 
системата и за банките от първа група.  

По отношение на показателя 
Възвръщаемост на собствения капитал, 
ДСК Банк отчита по-висока стойност в края на 
2018 г. от средната за банковата система (с 
1.63 п.п.), а спрямо банките от първа група и 
референтната група банки разликите са 
минимални (~0.2 п.п.). 

В края на 2018 г. размерът на изчисляваното 
за надзорни цели отношение на ливъридж 
значително надвишава минималното 
изискване. 

През 2018 г. привлечените средства на 
банката се увеличават с 12.1% на годишна 
база. Регистрираният от банката темп на ръст 
е по-висок от средния за банковата система 
(7.2%), но по-нисък от този за първа група 
банки (14.0%). Банката не притежава други 
привлечени средства освен депозити. В края 
на 2018 г. Банка ДСК заема второ място в 
банковата система по привлечени депозити с 
пазарен дял от 13.7%, при 13.1% година по-
рано. 
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В структурата на привлечените средства не се 
наблюдават съществени изменения. 

И през 2018 г. сумата на активите на Банка ДСК 
продължава да нараства – с 19.0%, като 
изпреварва средния ръст за банковата система 
(6.4% за коригиран сектор, т.е. без активите на 
оценяваната банка) и за банките от първа група 
(13.4% за  коригираната първа група банки).  

Делът на нетните кредити отчита леко понижение 
(с 4.1 п.п.) през 2018 г., но продължава да е 
доминиращ в структурата на активите. Кредитният 
портфейл се запазва доминиран от експозициите 
на дребно. 

След три години на силен растеж до 2017 г., през 
2018 г. инвестициите отбелязват спад от 16.9%, 
като заемат по този начин тежест от под 10% в 
структурата на актива. 

През 2018 г. необслужваните кредити на Банка 
ДСК продължават тенденцията си за намаление 
както в абсолютен размер, така и като 
относителен дял от кредитния портфейл, но вече 
в много по-силни темпове в сравнение с 
предходните години. Намалението за последната  
година е три пъти по-голямо в сравнение с това от 
предходната. През 2018 г. основните моменти по 
отношение качеството на кредитния портфейл са: 

 Размерът на новокласифицираните през 
годината в група необслужвани кредити 
отбелязват много силен спад – с 65.3% на 
годишна база след ръста от 13.1% за 
предходната 2017 г. 

 Брутният коефициент на генериране на 
просрочия отбелязва рязко понижение - с 4.2 
п.п. до 2.00%. 

 Нетния коефициент на генериране на 
просрочия отрицателните стойности се 
запазват 

 Покритието на брутните класифицирани 
кредити от обезценки отчита съществено 
повишение, като постигнатото от банката 
ниво е по-добро от средното за банковата 
система и за банките от първа група. 

Отчетеният за 2018 г. оперативен резултат е най-
малкия за последните пет години, като годишното 
му понижение възлиза на 13.8%. 

При финансовия резултат за 2018 г. също е 
налице понижение на годишна база (със 17.1%). 

В сравнителен план отчетената от банката в 
края на 2018 г. стойност за Брутния лихвен 
спред продължава да е по-висока от средните 
за банковата система и за банките от първа 
група. Аналогично е позиционирането на 
банката и по отношение на показателя Нетен 
лихвен марж. 

Отчетената от банката в края на 2018 г. 
стойност на показателя Оперативна печалба 
към Среден размер на активите е по-висока 
(с 0.33 п.п.) от средната за банковата система 
(2.46%) и по-ниска (с 0.15 п.п.) от средната за 
банките от първа група (2.94%). 

През 2018 г. стойността на показателя 
Текущи активи към Привлечени средства 
нараства с 2.39 п.п. на годишна база, като е 
прекъсната тенденцията на понижение от 
предходните две години. В сравнителен план 
нивото на показателя на банката я 
позиционира близо до средното за 
референтната група банки1. 

През 2018 г. продължава тенденцията на 
понижение на нивото на показателя Общ 
размер на кредитите към Общ размер на 
депозитите, като на годишна база е 
отчетено понижение от 1.8 п.п. (0.9 п.п. за 
2017 г.). Кумулативно за последните пет 
години (при база 2013 г.) е налице спад от 
31.6 п.п. В сравнителен план отчетената от 
банката в края на периода стойност на 
показателя Общ размер на кредитите към 
Общ размер на депозитите е по-ниска от 
средната за референтната група банки(с 4.4 
п.п.). 

В края на периода нивото на изчисляваното 
за надзорни цели ликвидно покритие е 
значително над минимално изискуемото 
(превишение от над 4 пъти). 

И през 2017 г. Банка ДСК продължава да се 
позиционира на второ място в банковата 
система по размер на активите, кредитния 
портфейл и депозитната база, като е 
изпреварена единствено от Уникредит 
Булбанк.  

 

                                                 
1 Включва две банки позициониращи се преди и две след 
рейтингованата банка по размер на балансовото число  
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Основни финансови показатели: 

(хил.лв.)  2018 2017 2016 2015 2014 

Балансово число 14 451 306 12 144 772 11 643 119 11 112 026 9 975 568 

Брутни кредити 8 095 936 7 396 143 7 128 178 7 137 615 7 115 969 

Собствен капитал 2 668 482 1 557 622 1 537 210 1 596 856 1 561 374 

Общ лихвен доход 431 442 476 888 535 245 594 460 597 007 

Нетен финансов резултат 217 178 262 024 282 195 305 804 226 026 

Възвръщаемост на активите 1.69% 2.21% 2.47% 2.96% 2.45% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*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 2015 г. 

 

РЕЙТИНГ НА 
ФИНАНСОВА СИЛА 

Първоначален 
рейтинг 

Актуализация Актуализация Мониторинг 

13.5.2013 13.5.2014 11.5.2015 8.9.2015 

Дългосрочен рейтинг : ВВВ ВВВ BВВ 
ВВВ 

 (под наблюдение) 

Перспектива : стабилна стабилна стабилна - 

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

(под наблюдение) 

 


