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“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.  

На проведено на 09.04.2020г. заседание на 
Рейтингов Комитет на БАКР е разгледан доклад по 
извършения преглед на кредитния рейтинг на 
„Интернешънъл асет банк” АД. Заседанието е 
ръководено от д-р по икономика Кирил Григоров, в 
качеството му на Председател на Рейтинговия 
Комитет. След проведената дискусия на 
измененията в периода на преглед по множество 
фактори влияещи на рейтинга, членовете на 
Рейтинговия Комитет взеха следното решение: 

„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР) 
запазва рейтингите на „Интернешънъл асет 
банк” АД и запазва перспективата, както 
следва: 

 

• Дългосрочен рейтинг на финансова сила: B+, 
перспектива: „положителна“, краткосрочен 
рейтинг: B; 

• Дългосрочен рейтинг по национална скала: 
BB (BG), перспектива: „положителна“, 
краткосрочен рейтинг по национална скала: B 
(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) 

Потребителите на рейтинга могат да намерят 
информация за значението на всяка рейтингова 
категория, включително за дефиницията за 
неизпълнение в публикуваната на сайта на БАКР 
Глобална скала: 
(https://www.bcra-bg.com/files/global_scale_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.  

https://www.bcra-bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/global_scale_bg.pdf
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България продължава процеса по 
присъединяването си към еврозоната според 
Плана за действие, предвиждащ мерки, насочени 
към включването на страната към Валутния 
механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз. Към 
края на 2019г. България отчете изпълнение на 
всички поети според Плана ангажименти, с 
изключение на част от подзаконовата уредба 
относно подготовката за присъединяване към 
Банковия съюз. 

Растежът на българската икономика през първото 
полугодие на 2019г. се ускорява до 4.1% на 
годишна база. Основен двигател остава крайното 
потребление с  прираст от 6.3% в реално 
изражение, спрямо 5.8% през съответния период 
на 2018г. Увеличаването на несигурността във 
връзка с икономическото развитие на важни за 
страната търговски партньори се отразява и на 
инвестиционните решения на фирмите, като 
инвестициите в основен капитал отчитат реален 
ръст от едва 0.6%, при 8.9% за полугодието на 
2018г., а изменението на запасите има 
ограничаващ ефект върху растежа на БВП. 
Съответно, налице е намаляване на вноса на 
стоки и услуги в страната. То, от своя страна, 
надхвърля свиването на износа, което води до 
положителен принос към БВП на нетния износ за 
разлика от първата половина на 2018г. 

Според предварителните оценки на НСИ за 2019г. 
реалният растеж на БВП в България достига 3.4% 
на годишна база, отбелязвайки известно забавяне 
през втората половина на годината – тенденция, 
наблюдавана при по-голямата част от страните-
членки на ЕС. 

Наред с ръста на икономиката условията на 
пазара на труда се затягат все повече. 
Безработицата продължава да спада, достигайки 
3.8% от активното население над 15 годишна 
възраст през четвъртото тримесечие на 2019г. 
(при 4.3% година по-рано), а заетостта – да се 
покачва, регистрирайки рекордно високи 
стойности за възрастовата група 20-64 год. С това 
активното население нараства и като дял през 
2019г. обхваща средно 56.6%, докато от страна на 
търсенето на труд в икономиката проблемът с 
недостига на работна сила продължава да се 
изостря. На този фон очаквано се запазва 
трайният ръст на възнагражденията. През 2019г. 
средната месечна брутна работна заплата достига 
1 274 лв. (651 евро/месец), отчитайки номинален 
ръст от 11.2%. Въпреки бързия растеж, 

заплащането в икономиката остава най-ниското в 
рамките на Европейския съюз, както съответно и 
националният доход, измерен чрез БВП на глава 
от населението.  

През 2019г. средногодишният темп на инфлация 
(измерен чрез ИПЦ) леко се засилва до 3.1%, като 
основен принос за покачването на ценовото 
равнище имат цените на услугите и храните. 

Фискалната позиция на страната е благоприятна, 
като бюджетното салдо по КФП през последните 
три години е положително (0.1% като дял от БВП 
за 2018г.). След актуализацията на бюджета за 
2019 година, одобрена през месец юли във връзка 
с увеличението на разходите за отбрана, 
заложеният дефицит по КФП бе увеличен от 0.5% 
от БВП на 2.1% от БВП, докато в средносрочната 
прогноза за периода 2020-2022г. се запазват 
целите за балансирано бюджетно салдо.  

Дългът на сектор „Държавно управление“ се 
оценява като положителен фактор в сравнителен 
план с ЕС. Към края на третото тримесечие на 
2019г. консолидираният дълг на страната се 
оценява на 20.6% 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 сред мерките от 
Плана за действие на Министерството на 
финансите в процеса по присъединяване на 
страната към Банковия съюз бяха включени 
преглед на качеството на активите и стрес тестове 
на няколко български банки. Резултатите от 
цялостната оценка на ЕЦБ  показаха, че при две 
от шестте проверявани банки се открива 
капиталов недостиг при тестване на утежнен 
макроикономически сценарий, като същият извод 
бе налице за двете институции при проверката, 
извършена през 2016г. от БНБ. В началото на 
2020г. е в ход изпълнението на капиталовите 
планове на двете банки, съгласувани с надзорните 
органи, за стабилизиране на капиталовите им 
позиции. 

Към края на 2019г. на банковия пазар в България 
оперират 24 банки (от които 5 чуждестранни 
клона), с една по-малко от предходната година, 
след като „Банка Пиреос България“ АД стана част 
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от “Юробанк България” АД. Също така, през 
първото тримесечие на 2019г. „Банка ДСК“ ЕАД 
придоби българската част от бизнеса на Societe 
Generale Group - „Сосиете Женерал Експресбанк“ 
АД под шапката на унгарската OTP Group. До 
окончателната интеграция на системите на двете 
банки на местния пазар обаче (очаквано през 
второто тримесечие на 2020г.) дружеството 
функционира като самостоятелна кредитна 
институция под търговската марка „Експресбанк“ 
АД. Консолидационните процеси в системата 
очаквано ще доведат до по-висока концентрация и 
по-нататъшно преструктуриране.  

След отчетения през 2018г. значителен ръст на 
печалбата в банковата система (42.9%), през 
2019г. е налице слабо понижение от 0.2% или 3 
млн. лв. Нетните приходи от лихви и от такси и 
комисионни запазват водещото си значение за 
формирането ѝ, но при забавен годишен прираст, 
а стойността на направените обезценки са с 11.9% 
по-ниски спрямо 2018г. Номиналната стойност на 
генерираната печалба остава висока – 1 675 млн. 
лв., представлявайки източник за допълнителна 
капитализация и резерв за поддържане на 
стабилността на сектора. Именно поради това 
БНБ взе решение печалбата за 2019г. да бъде 
изцяло капитализирана като една от мерките за 
допълнително укрепване на капитала на банките в 
условията на кризата, свързана с COVID-19.  

 
„Интернешънъл Асет Банк“ АД 

Акционерна структура и управление 

През 2019г. не са настъпили промени в 
акционерния капитал, акционерната структура, 
участията и в съставите на Надзорния съвет и 
Управителния съвет на „Интернешънъл Асет Банк“ 
АД. 

Стремежът на ръководството на банката е към 
устойчиво и ефективно развитие на 
„Интернешънъл Асет Банк“ АД чрез поддържане 
на адекватен баланс между риск, капитал и 
доходност. 

Банката възнамерява да продължи да се 
придържа към консервативна инвестиционна 
политика и ще се стреми към увеличаване на 
своите активи и пазарен дял, и към 
дигитализирани и развиване на най-съвременните 
канали за дистрибуция и обслужване.  
 

Капиталова адекватност 

През 2019г. изпреварващото повишение на 
капиталовата база (КБ) и на капитала от първи 
ред спрямо това на рисково претеглените активи 
(РПА)  води до повишение на показателите за 
обща капиталова адекватност и за капиталова 
адекватност на капитала от първи ред, като 
нивата им продължават значително да 
превишават регулаторните изисквания. 

В структурата на РПА не се наблюдават 
съществени промени, като с най- голям дял 
продължават да са тези за кредитен риск. 

В сравнителен план, към края на 2019г. банката 
продължава да отчита по-ниски стойности на 
показателите за капиталова адекватност (обща и 
на капитала от първи ред) от тези на банковата 
система и на банките от втора група, като се 
наблюдава свиване на разликите както спрямо 
средните за банките от втора група, така и  спрямо 
средните за банковата система. 

През 2019г. е налице понижение в размера на 
съотношението на необслужваните експозиции 
към капиталовата база. Промяната се дължи на 
еднопосочното въздействие на ръста на 
капиталовата база и спада на необслужваните 
експозиции. В сравнителен план нивото на 
показателя на банката  надвишава средните за 
банковата система и за банките от втора група за 
втора поредна година. 

През 2019г. се наблюдава леко намаление на 
годишна база в нивото на некоригирания 
ливъридж и повишение на това на коригирания 
ливъридж. Като в сравнителен план нивата им 
продължават да са над средните за банковата 
система и за банките от втора група. 

След отчетения спад в стойността на 
възвръщаемостта на собствения капитал през 
2017г. (с 5.08 п.п.) и последващият ръст от 3.76 
п.п. през 2018г. до 9.53%, в края на 2019г. банката 
достига най-високата за последните пет години 
стойност на показателя от 12.00%, като в 
сравнителен план тя вече е по-висока от средните 
за банковата система (с 0.19 п.п.) и банките от 
втора група (с 2.64 п.п.). 

За последните три години нивото на изчислявания 
за надзорни цели ливъридж е относително 
стабилно, като през целия период размерът му 
покрива над два пъти минималното изискване. 
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Ресурси 

През 2019г. ресурсната база на „Интернешънъл 
Асет Банк“ АД се увеличава с 6.6% на годишна 
база, при темп на нарастване за предходната 
година от 4.8%.  

Формираният ръст изостава спрямо общия за 
банковата система през 2019г. (8.4%), но е по-
висок спрямо нивата в съпоставимата втора група 
банки, където е отчетено намаление с 0.8%.  

Структурата на привлечените средства 
продължава да е доминирана от депозитите. 

Качество на активите 

След две години на намаление на темповете на 
ръст, в края на 2019г. сумата на активите на 
„Интернешънъл Асет Банк“ АД отново бележи 
повишаване на ръста -  леко забавяне в годишния 
ръст – с 2.7 процентни пункта, до 7.6%, след като 
през предходната 2018г. е възлизал на 4.9%. По 
този начин, макар и с по-ниска стойност от 
средното за банковата система увеличение на 
активите, този ръст се доближава вече само на 
около половин процентен пункт под общия ръст за 
системата 

Структурата  на активите трайно е 
доминирана от нетните кредити, които за трета 
поредна година леко увеличават своя дял от най-
ниското си ниво 40.0% за 2016г. до най-високото 
регистрирано досега - 46.2% за 2019г. Тази 
стойност на относителната им тежест обаче в 
сравнителен план продължава да е значително 
по-ниска както от средната за системата, така и от 
тази за банките от втора група. 

Графика № 1: Структура на активите на „Интернешънъл Асет Банк“ АД 

 

Размерът на инвестиционния портфейл на 

„Интернешънъл Асет Банк“ АД продължава за 
втора поредна година да намалява, като делът му 
в активите трайно се задържа под 5%. В 
структурно отношение в този портфейл 
преобладават инвестиционните имоти, чийто дял 
се увеличава силно за последните три години и 
вече е над 60%.  

В края на 2019г. се отчита намаляващ спрямо 
предходните две години, но все още изпреварващ 
ръст на брутните кредити на „Интернешънъл 
Асет Банк“ АД спрямо средния за банковата 
система. Сходни изменения се наблюдават и по 
отношение на нетния размер на кредитите, с 
намаляващ размер на обезценките. 

Структурата на брутния кредитен портфейл 
продължава да се доминира от кредитите на 
предприятия, с леко намаляващ за последните 
години дял, но все още над 80% от всички 
кредити. 

Банката разполага с относително добре 
диверсифициран по икономически отрасли 
корпоративен кредитен портфейл с водещи по 
остатъчен размер на кредитите експозиции към 
отрасъл Търговия с 22.9% дял и Преработваща 
промишленост – 17.4%. 

Размерът на необслужваните кредити в края на 
2019г. отчита за първи път намаление в 
абсолютна стойност за последния петгодишен 
период, като това се случва след тригодишен 
период в началото (2015г.-2017г.) на застой и 
слабо увеличение на нива от около 80 млн.лв., 
последвано от значителен ръст за 2018г. с над 8.6 
млн.лв. и 10.7% на годишна база. Намалението за 
последната 2019г. възлиза на 4.2 млн.лв. или 4.7% 
спад на годишна база и съчетано със значимия 
ръст на кредитите за периода, се отразява 
благоприятно в намаление на съотношението на 
необслужваните кредити към брутния размер на 
кредитния портфейл до рекордно ниско ниво от 
11.1%. 

По-голямата част от необслужваните кредити на 
банката е формирана от такива отпуснати до 
2014г. – 75% от всички влошени кредити. 

По отношение на размера на новите 
необслужвани кредити, и през 2019г., се 
наблюдава понижениe на годишна база, което от 
своя страна рефлектира в понижение на Брутния 
коефициент за генериране на просрочия, който 
спада под 2% (1.67%). От друга страна Нетният 
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коефициент за генериране на просрочия отчита 
отрицателна стойност като израз на по-ниското 
ниво на тези кредити в края на периода в 
сравнение с началото на годината – минус 0.69% 
при 1.54% за предходната година.  

Делът на необслужваните кредити на 
Интернешънъл Асет Банк в сравнителен план и за 
последната 2019 година, отново изостава леко 
спрямо средното подобрение на този показател за 
банковата система, след като до 2017г. 
включително той е бил с по-благоприятни и ниски 
стойности: 

Графика № 2: Дял на класифицираните кредити в брутните кредити за 
периода от 2014г. до 2019г 

 

Отчитаните от банката нива на покритие с 
обезценки на брутните класифицирани кредити и 
на брутния кредитен портфейл са близки до 
средните за банковата система и за банките от 
втора група.  

Делът на 15-те най-големи кредитни експозиции 
в брутния кредитен портфейл въпреки известното 
подобрение за последния период, остава висок в 
сравнително отношение и продължава да 
свидетелства за известна концентрация по този 
показател. 

Качество на доходите 

През 2019г. „Интернешънъл Асет Банк“ АД отчита 
увеличение в размера на оперативната си 
печалба (с 39.4% на годишна база), формирано 
като ефект от нарастването на нетния лихвен 
доход (с 15.5%) и на нелихвения доход (с 10.0%), 
както и на слабото намаление на оперативните 

разходи (с 0.7%), при лек ръст на разходите за 
персонал (3.3%). 

Нетният финансов резултат на банката за 2019г. е 
печалба в размер на 14 681 хил.лв., която 
надхвърля печалбата за предходната година 
(10 369 хил.лв.) с 41.6%. 

Подобреният финансов резултат за 2019г. води до 
увеличение в стойността на показателя 
Възвръщаемост на активите, до 0.97%, който 
обаче остава под средното  равнище за банковата 
система и под това за 2-ра група банки.  

Ликвидност 

Отчитаното от банката ликвидно покритие през 
последните три години се характеризира със 
значително превишение спрямо минимално 
изискуемото ликвидно покритие.  

По отношение на показателя текущи активи към 
общо пасиви минус собствен капитал през 2019г. е 
налице леко понижение на годишна база. За 
последните четири години стойността на 
показателя трайно се установява на ниво около 
50%. В сравнителен план банката продължава да 
се позиционира благоприятно спрямо средната 
стойност за банките от референтната група. 

Показателят общ размер на кредитите към общ 
размер на депозитите отчита леко повишение за 
2019г., като в сравнителен план нивото му е под 
средното за банките в референтната група. 

Размер и системи 

През периода на актуализация „Интернешънъл 
Асет Банк“ АД не променя позиционирането си 
спрямо останалите банки в системата (14-та 
позиция) по балансово число и по размер на 
депозитната база, а по размер на кредитния 
портфейл банката се премества с една позиция 
по-напред (до 13-та). 

През 2019 г. банката е продължила да инвестира в 
подобряването на ИТ инфраструктурата и 
актуализиране на предлаганите приложения, 
въведени са в експлоатация мобилно приложение 
за банкиране, както и нови системи за 
информационна сигурност. 
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Основни финансови показатели: 
 

(хил.лв.; %) 2019 2018 2017 2016 2015 
Балансово число 1 547 567 1 433 238 1 372 046 1 302 348 1 198 379 

Брутни кредити 763 156 700 026 638 244 565 591 567 226 

Собствен капитал 128 867 114 206 105 900 101 735 89 719 

Общ лихвен доход 33 362 31 890 34 604 37 411 44 284 

Нетен финансов резултат 14 681 10 369 6 007 10 344 4 223 

Обща капиталова адекватност 17.20% 16.15% 17.56% 18.17% 18.71% 

Нетен лихвен марж 2.36% 2.14% 2.19% 1.90% 2.11% 

Възвръщаемост на активите 0.97% 0.74% 0.45% 0.85% 0.37% 

Брутен размер класифицирани експозиции / Общо кредити  11.11% 12.71% 12.59% 14.07% 13.82% 

Нетен коефициент на генериране на просрочия -0.69% 1.54% 0.16% 0.25% 2.53% 

Коефициент на ликвидност – по отменена Наредба 11   43.54 44.30 42.99 

Отношение на ликвидно покритие 917% 524% 827% 641%  

 
 
 

 

В периода на актуализация „Интернешънъл Асет Банк” АД запазва стабилно финансово 
състояние. Отчитаните от банката показатели за капиталова адекватност се повишават и 
нивата им се запазват значително над регулаторните изисквания, при отчетени подобрения в 
структурата на капиталовата база. В структурата на привлечените средства с най-голям дял 
се запазват депозитите. Кредитният портфейл нараства, като същевременно качеството му е 
близко до това на средното за системата и на банките от втора група. Оперативната печалба 
и нетният финансов резултат се повишават. Показателите за ликвидност запазват добри 
нива.   

Отрицателно влияние върху присъдения рейтинг би могло да окаже понижаване на 
реализираната доходност, респективно затрудняване при осигуряването на необходимия 
капитал за планирания ръст, допълнително влошаване на качеството на кредитния портфейл и 
значително понижение  на нивата на показателите за капиталова адекватност и ликвидност, в 
резултат на неблагоприятни ефекти от пандемията COVID 19 върху клиенти на банката.  

Повишаване на доходността, допълнителното подобрение в качеството и диверсификацията на 
активите, успоредно със запазването на добрите нива на капиталова адекватност и 
ликвидност биха се отразили положително на рейтинга. 
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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. 
 
 

РЕЙТИНГ НА 
ФИНАНСОВА 

СИЛА 

Първоначале
н рейтинг 

Актуализация Мониторинг Актуализация Мониторинг Актуализация 

13.05.2013 12.05.2014 11.09.2014 24.03.2015 08.09.2015 07.03.2016 

Дългосрочен 
рейтинг : 

В B B- B 
В (под 

наблюдение) 08.03.2016 

Перспектива : стабилна стабилна стабилна стабилна - B 

Краткосрочен 
рейтинг : 

C C C B 
В (под 

наблюдение) 
Положителна 

 


