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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.  

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

 Дългосрочен рейтинг на финансова сила: B+, 
перспектива: от „стабилна” на 
„положителна“, краткосрочен рейтинг: B; 

 Дългосрочен рейтинг по национална скала: 
BB (BG), перспектива: от „стабилна” на 
„положителна“, краткосрочен рейтинг по 
национална скала: B (BG). 

Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на рейтинг на 

банка1. 

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 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 до м. 
юли 2019 година. 

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

                                                 
1 https://www.bcra-bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf 
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растежа на БВП през 2018г. 

Салдото по текущата сметка на платежния баланс 
е положително и през 2018г. и възлиза на 2 539 
млн. евро (4.6% от прогнозния БВП) при излишък 
от  3 368 млн. евро (6.5% от БВП) за 2017г. 

Притокът на преки чуждестранни инвестиции към 
страната остава слаб. По предварителни данни 
преките инвестиции в България, отчетени 
съгласно принципа на първоначалната посока на 
инвестицията, за 2018г. възлизат на 703 млн. евро 
или 2.8% от прогнозния БВП, като отчитат 
номинален спад от 34.5% спрямо предходната 
година. 

Брутният външен дълг на страната към края на 
декември 2018г. възлиза на 32 716 млн. евро или 
59.3% от прогнозния БВП. В номинално изражение 
дългът намалява с 682 млн. евро спрямо края на 
2017г. 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 2018г. 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. 

Трудовият пазар се развива благоприятно. Броят 
на безработните лица намалява във всички 
възрастови групи, определяйки коефициент на 
безработица за населението над 15г. от 5.2% 
средно за годината, при 6.2% за 2017г. 

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

Средногодишният темп на инфлация (изменен 
чрез ХИПЦ) през 2018г. 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 2019г. 

Бюджетното салдо към края на 2018г. 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, 2018г. се очертава да 
бъде третата поредна година със заложен 
дефицит и постигнато положително бюджетно 
салдо. 

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 2020г. и 2021г. 

Дългът на сектор „Държавно управление“ 
продължава да се оценява като положителен 
фактор в сравнителен план с ЕС. Към края на 
третото тримесечие на 2018г. 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 2017г.), 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 поддържане на стабилността на 



 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА 
„Интернешънъл Асет Банк” АД 
Дългосрочен/краткосрочен рейтинг: B+ / B (положителна) 
Рейтинг по национална скала: BB (BG) / B (BG) (положителна) 

Април 2019г. 
Евлоги Георгиев 95, ет. 1 
гр. София 1142 

тел.:(+359-2)  987 6363     
www.bcra-bg.com        

 

БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
 
3 

сектора. 

През 2018г. не са настъпили промени в 
акционерния капитал, акционерната структура, 
участията и в съставите на Надзорния съвет и 
Управителния съвет на „Интернешънъл Асет Банк“ 
АД. 

Банката е предприела следните действия за 
заздравяване на капиталовата си позиция: 

 печалбите за 2016г. и 2017г. са отнесени 
във фонд „Резервен“; 

 през 2017г. е разработен и приет План за 
възстановяване. 

„Интернешънъл Асет Банк“ АД възнамерява да 
продължи да капитализира печалбата си до 2022г. 

Стратегията на банката предвижда да продължи 
да се придържа към консервативна инвестиционна 
политика.  

През 2018г. изпреварващото повишение на 
рисково претеглените активи (РПА) спрямо това 
на капиталовата база (КБ) и на капитала от първи 
ред води до леко понижение на показателите за 
обща капиталова адекватност и за капиталова 
адекватност на капитала от първи ред. 
Независимо от отчетените намаления 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 2018г. 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. 

През 2018г. е налице повишение в размера на 
съотношението на необслужваните експозиции 
към капиталовата база. Промяната се дължи на 
изпреварващия ръст на необслужваните кредити. 
В сравнителен план нивото на показателя на 
банката  надвишава средните за банковата 
система и за банките от втора група. 

През 2018г. се наблюдава леко намаление на 
годишна база в нивото на некоригирания 
ливъридж и 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 отчетеният спад в стойността на 
възвръщаемостта на собствения капитал през 
2017г. (с 5.09 п.п.) през 2018г. е налице ръст от 
3.76 п.п., до 9.53% в края на годината. За 
последните пет години по-висока стойност на 
показателя е била налице единствено в края на 
2016г. (10.85%). В сравнителен план отчитаната от 
банката стойност е по-ниска от средната за 
банковата система (с 3.78 п.п.) и малко по-ниска от 
тази на банките от втора група (с 0.57 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. 

През 2018г. ресурсната база на „Интернешънъл 
Асет Банк“ АД продължава да се увеличава, при 
относително еднакъв с предходната година темп 
(ръст от 5.5% за 2018г., 5.3% за 2017г.). 
Формираният ръст изостава спрямо общия за 
банковата система през 2018г. (7.16%).  

Структурата на привлечените средства 
продължава да е доминирана от депозитите. 

През 2018г. се наблюдава леко забавяне в 
повишението на активите на „Интернешънъл Асет 
Банк“ АД (4.9%, 5.4% за 2017г.). В сравнителен 
план отчетените ръстове са по-ниски от средните 
за банкова система.   

Структурата  на активите продължава да е 
доминирана от нетните кредити. В сравнителен 
план делът им продължава да е по-нисък както от 
средния за системата, така и от средния за 
банките от втора група. 

Размерът на инвестиционния портфейл на 
„Интернешънъл Асет Банк“ АД значително 
намалява през 2018г., като делът му в активите 
трайно се задържа под 10%. В структурно 
отношение портфейлът е доминиран от 
инвестиционните имоти, чийто дял е малко над 
50%.  

През 2018г, за втора поредна година, е налице 
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. 

Структурата на брутния кредитен портфейл 
продължава да е доминирана от кредитите на 
предприятия. 
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Банката разполага с относително добре 
диверсифициран по икономически отрасли 
корпоративен кредитен портфейл. 

Докато за периода 2015-2017г. банката поддържа 
относително постоянно ниво на  необслужваните 
кредити (годишни ръстове от около 1%), то за 
2018г. стойността им нараства по-силно – с 10.7% 
на годишна база. В резултат на посоченото 
повишение нивото на дела им в брутните кредити 
отчита леко превишение спрямо средните за 
банковата система и за банките от втора група. 

По-голямата част от необслужваните кредити на 
банката е формирана от такива отпуснати до 
2014г.  

По отношение на размера на новите 
необслужвани кредити, през 2018г., се наблюдава 
значително понижениe на годишна база, което от 
своя страна рефлектира в понижение на Брутния 
коефициент за генериране на просрочия. От 
друга страна Нетният коефициент за 
генериране на просрочия нараства в резултат на 
увеличение на нетните просрочени кредити.  

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. 

През 2018г. „Интернешънъл Асет Банк“ АД отчита 
увеличение в размера на оперативната си 
печалба (с 24.1% на годишна база), формирано 
като ефект от нарастването на нетния лихвен 
доход (с 15.9%) и на нелихвения доход (с 8.6%), 
като ефектът частично е смекчен от увеличението 
на оперативните разходи (с 6.8%), което от своя 
страна основно е в резултат на нарастването на 
разходите за персонал (с 10.6%). 

Нетният финансов резултат на банката за 2018г. е 
печалба в размер на 10 369 хил.лв., която 
надхвърля печалбата за предходната година 
(6 007 хил.лв.) със 72.6%. 

Подобреният финансов резултат за 2018г. води до 
увеличение в стойността на показателя 
Възвръщаемост на активите, до 0.74%, който 
обаче остава значително под средното  равнище 
за банковата система и под това за 2-ра група 
банки.  

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 2018г. е 
налице леко повишение на годишна база. За 
последните три 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 група2. 

Показателят общ размер на кредитите към общ 
размер на депозитите също отчита леко 
повишение за 2017г., като в сравнителен план 
нивото му е близко до средното за банките в 
референтната група. 

През периода на актуализация „Интернешънъл 
Асет Банк“ АД, без практически да променя 
позиционирането си спрямо останалите банки в 
системата, се премества с една позиция по-
напред (до 14-та) по балансово число, по размер 
на кредитния портфейл и по привлечени депозити. 
Промяната е резултат от обединяването на ОББ и 
Сибанк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  Инвестбанк, Общинска Банка, Българо-Американска 
Кредитна Банка и Търговска Банка Д 
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Основни финансови показатели: 

(хил.лв. / %)  2018 2017 2016 2015 2014 

Балансово число 1 438 893 1 372 046 1 302 348 1 198 379 1 109 472 

Брутни кредити 700 026 638 244 565 591 567 226 516 269 

Собствен капитал 114 206 105 900 101 735 89 719 85 496 

Общ лихвен доход 31 890 34 604 37 411 44 284 43 268 

Нетен финансов резултат 10 369 6 007 10 344 4 223 3 544 

Възвръщаемост на активите 0.74% 0.45% 0.85% 0.37% 0.35% 

 
 
 
 

В периода на актуализация „Интернешънъл Асет Банк” АД запазва стабилно финансово 
състояние. Отчитаните от банката нива на капиталова адекватност се запазват значително 
над регулаторните изисквания, при отчетени подобрения в структурата на капиталовата база 
(допълнително повишение на дела на капитала от първи ред). В структурата на привлечените 
средства с най-голям дял се запазват депозитите. Кредитният портфейл нараства, като 
същевременно качеството му е близко до това на системата и на банките от втора група. 
Оперативната печалба и нетният финансов резултат също 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 ликвидност.  

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. 

 

 
*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 Мониторинг Актуализация Мониторинг 

13.05.2013 12.05.2014 11.09.2014 24.03.2015 08.09.2015 

Дългосрочен 
рейтинг : 

В B B- B 
В (под 

наблюдение) 

Перспектива : стабилна стабилна стабилна стабилна - 

Краткосрочен 
рейтинг : 

C C C B 
В (под 

наблюдение) 

 


