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БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГАД (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 
пазарни агенции, без териториални или други 
ограничения. 

На проведено на 16.04.2020г. заседание на 
Рейтингов Комитет на БАКР е разгледан доклад по 
извършения преглед на кредитния рейтинг на 
„Българо-американска кредитна банка” 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) 
потвърждава рейтингите на „Българо-
американска кредитна банка” АД и запазва 
перспективата, както следва: 

• Дългосрочен рейтинг на финансова сила: BB-, 
перспектива: „стабилна“, краткосрочен 
рейтинг B; 

• Дългосрочен рейтинг по национална скала: 
BB+ (BG), перспектива „стабилна“, запазва 
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. 
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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 от 
“Юробанк България” АД. Също така, през първото 
тримесечие на 2019г. „Банка ДСК“ ЕАД придоби 
българската част от бизнеса на Societe Generale 
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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.  

 
„Българо-американска кредитна банка “ АД 

Акционерна структура и управление 

През периода на актуализация не са настъпили 
промени в размера на акционерния капитал на 
„Българо-Американска Кредитна Банка“ (БАКБ). В 
акционерната структура няма съществени 
изменения, а дяловете на основните акционери в 
банката („СИЕСАЙЕФ“ АД и LTBI Holdings LLC) слабо 
са се повишили. 

 

Акционер 
Дял от капитала 

31.12.2019 31.12.2018 

СИЕСАЙЕФ АД 61.56% 61.43% 

LTBI Holdings LLC 35.70% 35.49% 

Други акционери 2.74% 3.08% 

Общо: 100% 100% 

 

През периода не са настъпили промени в съставите 
на Надзорния и Управителния ѝ съвет. Мандатът на 

 
1 Общинска Банка, Инвестбанк, Интернешънъл Асет Банк и 
Търговска Банка Д 

НС изтича на 10.05.2021г., а този на УС на 
06.06.2022г. През периода на преглед банката е 
придобила 100% от капитала на учреденото през 
годината дружество „Пейтех“ ООД. 

Ръководството на банката декларира запазване на 
стремежа си за реализиране на устойчив темп на 
развитие на бизнеса и заявява поддържането на 
процесите по диверсификация на кредитния 
портфейл, чрез увеличаване дела на физически 
лица и МСП в него и чрез експозиции към 
корпоративни клиенти и икономически сектори с 
устойчиви показатели, като възобновяеми 
енергийни източници, финансиране на проекти с 
одобрена финансова помощ по оперативните 
програми на ЕС, а също и чрез разширяване на 
предлаганата гама от услуги и продукти в сегмент 
банкиране на дребно. 

 
Капиталова адекватност 

През разглеждания период (2019г.) е налице 
изпреварващо нарастване на рисково-
претеглените активи спрямо това на капиталовата 
база (КБ), в резултат на което е налице понижение 
в нивата на общата капиталова адекватност и на 
капиталовата адекватност от първи ред. В 
сравнителен план нивата на капиталова 
адекватност на рейтингованата банка се запазват 
по-ниски от средните за банковата система и за 
банките от втора група, но значително по-високи от 
регулаторните изисквания. 

През 2019г. стойността на показателя Нетен 
размер на класифицирани експозиции към 
Капиталова база намалява, като понижението е в 
резултат както на свиването на необслужваните 
експозиции, така и на повишението на КБ. 

В края на 2019г. стойността на некоригирания 
ливъридж на банката приблизително се изравнява 
със средната за банките от втора група и 
продължава да е по-висока от средната за 
банковата система. По отношение на коригирания 
ливъридж банката продължава да отчита по-високи 
стойности спрямо средните за банковата система и 
за банките от втора група, и по-ниски спрямо 
средните за референтната група банки1. 

Възвръщаемостта на собствения капитал на 
банката се повишава за пета поредна година, до 
7.53% за 2019г. Увеличението продължава да бъде 
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по линия на изпреварващото нарастване на 
реализираната нетна печалба (17.3%) спрямо това 
на собствения капитал. (8.1%). 

За последните четири години нивото на 
изчислявания за надзорни цели ливъридж отчита  
понижение, като през целия период размерът на 
отношението на ливъридж надвишава минималното 
изискване. 

Ресурси 

През периода на актуализация е запазена 
тенденцията на нарастване на привлечените 
средства от последните пет години, която става по-
ясно изразена в последните три години от периода, 
като за 2019г. общо привлечените средства 
формират ръст от 18.7% (16.4% за 2018г. и 18.1% за 
2017г.). С посочените ръстове банката се задържа за 
трета поредна година значително над средните 
увеличения на привлечените средства от банковата 
система (съответно 8.4% за 2019г., 7.2% за 2018г. и 
6.5% за 2017г.). 

Структурата на ресурсната база на банката 
продължава да е доминирана от депозитите, като 
през периода на актуализация не са настъпили 
значителни изменения във валутната структура, но 
се наблюдава намаление на дела на срочните 
депозити и известно увеличение на дела на 
корпоративните клиенти. 

През разглеждания период продължава да се 
наблюдава относително висока концентрация в 
ресурсната и депозитната база на банката. 

Качество на активите 

За периода на годишния преглед общата сума на 
активите на БАКБ продължава да отчита стабилен 
ръст като вече трета година ръстът се задържа на 
нива около и над 15% на годишна база. В края на 
2019г. той се увеличава на 17.6% от 14.5% ръст за 
предходната година. (15.6% за 2017г.). Нарастването 
на активите на банката продължава да е значително 
по-високо от средното за банковата система (8.2% за 
2019г.).  

Увеличението на активите на БАКБ  и през 2019г. се 
дължи в най-голяма степен на ръста при кредитите, 
които с годишен ръст от 12.1% формират 44.1% от 
общото увеличение на активите за годината. 
Следващи по принос като абсолютна сума са 
Вземанията от кредитни институции, с повече от 
два пъти увеличение спрямо предходната година, 
както и Паричните средства в каса и по 
разплащателна сметка в БНБ. Инвестициите. 

също нарастват с 35 млн.лв. (21.6% годишно), но 
остават на трето място в структурата на 
активите, доминирана от кредитите (нетни) с 
61.4% дял, следвани от Паричните средства в 
каса и по разплащателна сметка в БНБ с 15.8% 
относителна тежест. 

Графика № 1: Структура на активите на БАКБ 2015 -2019 

 

Размерът на Брутния кредитен портфейл 
нараства през целия разгледан период, като леко 
забавя високия си ръст от предходните години – 
9.6% при 13.9% за 2018г. Посоченият ръст все още 
е по-висок, но вече  е по-близо до средния за 
банковата система (8.8%) за 2019г. 

В структурно отношение на кредитите няма 
изменения в основната характеристика, 
предопределена от профила на банката като 
корпоративна, а именно – поддържане на 
значителен дял на Кредитите към предприятия в 
структурата на кредитите (86.5% от кредитите) и с 
постепенно ускоряване на ръста на експозициите 
на дребно, с дял надхвърлящ вече 10% от 
портфейла (12.4%).  

БАКБ АД разполага с добре диверсифициран 
корпоративен кредитен портфейл по отрасли. 

Делът на „необслужваните“ кредити в брутния 
кредитен портфейл на банката  отчита намаление 
за шеста поредна година, като въпреки това нивото 
му (19.8%) остава с над 10 процентни пункта над 
средното за банковата система. Подобрението и 
през 2019г. на този основен за качеството на 
активите показател, се дължи както на 
намалението на необслужваните кредити, така и на 
реализирания висок ръст на брутните кредити. В 
структурно отношение продължава да се откроява 
голямата част на „наследените“ кредитите – 76.6% 
от лошите кредити са отпуснати до 2011г., като този 
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дял намалява в сравнение с предходната година – 
83.5% 

В края на 2019г. покритието на брутния кредитен 
портфейл с обезценки остава значително по-високо 
от средното за банковата система и от това за 
банките от втора група. 

Покритието на класифицираните кредити от общите 
обезценки за 2019г. продължава да е много по-ниско 
от това на сравняваните групи и с тенденция на 
понижение.  

Делът на 15-те най-големи кредитни експозиции 
отчита слабо понижение, но остава висок и 
продължава да формира известна концентрация по 
този показател. 

Качество на доходите 

През 2019г. лихвените приходи нарастват за пета 
поредна година, като постигнатият висок ръст от 
предходната година се запазва – 9.1%, при 9.6% за 
2018г. в сравнение с по-ниските ръстове от около 2% 
за предишните 2017г. и 2016г. 

Лихвените разходи намаляват с 3.6%, след като за 
2018г. те намаляват много повече – с 26.4% на 
годишна база. 

Отчетеният през 2019г. относителен годишен ръст в 
приходите от такси и комисионни нараства отново с 
ускорен темп, като достига 36.8%, като само този 
регистриран през първата от наблюдавания 
петгодишен период - 2015г., е по-висок (52.2%).  

През 2019г. абсолютния размер на разходите за 
такси и комисионни остава почти същия спрямо 
предходната година, като отчита малък спад от 1.7%.  

През всяка от последните пет години е налице 
повишение както на Нетните лихвени приходи, така 
и при Нетните приходи от такси и комисионни. 
Отчетените през последните три години относителни 
изменения са по-малки от тези за тези от началото 
на периода, като при нетните лихвени приходи 
ръстът за последната година (11.8%) е два пъти по-
нисък от този за предходната година (22.1%). При 
нетните приходи от такси и комисиони обаче е 
налице ускоряване на годишния ръст на 40.1%, 
близо до най-високата стойност от първата година на 
анализирания период. 

През 2019г. оперативната печалба на дружеството 
нараства с нови 32.7% на годишна база (при ръст от 
27.9% за 2018г.), достигайки 22 680 хил.лв. в края на 

годината, което е и най-високата ѝ стойност за 
последните 5 години. 

Ръстът на финансовия резултат за 2019г. е по-
малък в сравнение с оперативния, но отново е 
двуцифрен – 17.3% (след ръстове от 55.8% за 
2018г. и 31.6% за 2017г.), като номиналната му 
стойност възлиза на 14 317 хил.лв. в края на 
годината, което също е най-високата му стойност за 
последните пет години. 

През 2019г. продължава устойчивия тренд (за 
четвърта поредна година) на понижение във 
Възвръщаемостта на лихвоносните активи на 
БАКБ – сега с 0.10 п.п. на годишна база, процес 
характерен за цялата банкова система. 

При Цената на лихвените пасиви на банката също 
е отчетено понижение, характерно за целия 
анализиран период, но за последната година то е 
по-слабо – с 0.11 п.п. (при 0.35 п.п. за 2018г.). 
Спадът за последната година е в резултат както на 
намалението на разходите за лихви (само с 3.6 п.п., 
при 26.4% спад за предходната година), така и на 
нарасналите лихвени пасиви с 14.9% (13.8% - 
2018г.). Почти еднаквите степени на понижение на 
Цената на лихвените пасиви спрямо 
Възвръщаемостта на лихвоносните активи през 
последната година се отразява и в липсата на 
изменение (пренебрежимо малко – под 0.01 п.п.) в 
нивото на  Брутния лихвен спред, който остава на 
същото ниво като предходната година – 3.31% 
(3.30% закръглено за  2018г.), с което се отчита 
застой в нарастването на показателя за целия 
анализиран период. 

По същия начин се характеризира и близкия 
показател - Нетен лихвен марж – с изменения след 
втория десетичен знак на годишните проценти – 
3.268% за последната година, при 3.274% за 2018г. 
(с 0.006 п.п. понижение). 

Възвръщаемостта на активите се повишава 
съвсем малко   - с 0.02 п.п. на годишна база), 
достигайки 0.95% в края на годината, поради 
изпреварващия ръст на печалбата спрямо този на 
средните активи. В сравнителен план нивото на 
показателя продължава да е значително по-ниско 
от средното за банковата система (1.53%, при 
1.66% за 2018г.) и не толкова от средното на 
банките от втора група (1.13%, 1.21% за 2018г.), 
като и при двете сравнявани групи се отчита 
понижение за последната година.  

Отчетената от банката в края на 2019г. стойност на 
показателя Оперативна печалба към Среден 
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размер на активите (1.47%), въпреки повишението 
с 0.2 п.п. спрямо предходната година, се запазва 
значително по-ниска (с 0.87 п.п. и 0.47 п.п.) от 
средните за банковата система (2.34%) и за банките 
от втора група (1.87%).  

Ликвидност 

През 2019г. продължава тенденцията на понижение 
в стойността на показателя Собствен капитал към 
Общо пасиви на Българо-американска кредитна 
банка, като отчетеният на годишна база спад 
възлиза на 1.1 п.п. (1.3 п.п. за 2018г.). В сравнителен 
план нивото на показателя е по-ниско с 0.8 п.п. от 
средното за банковата система, като вече е на 
приблизително същото ниво спрямо банките от втора 
група (с минимална разлика от 0.1 п.п.), при отчетено 
превишение (с 1.0 п.п.) в предходната година. 

През 2019г. за трета поредна година се наблюдава 
ръст в размера на текущите активи, по линия както 
на ръста на Паричните средства и парични салда при 
централни банки, така и на Вземанията от кредитни 
институции, които нарастват  над два пъти, при 
отчетен спад от 2.3% за предходната година. 
Отчетената в края на годината стойност на текущите 
активи е най-висока за последните пет години.
  

Отчетеното от банката за надзорни цели  ниво на 
ликвидно покритие отчита леко понижение за 
последните три години, но през целия период 
(2016г.-2019г.) значително превишава 
минималните изисквания.  

Размер и системи 

Към края на 2019г. БАКБ се придвижва с две 
позиции по размер на активите и на депозитите, до 
13-то място и с една позиция по размер на брутните 
кредити, до 11-то място. По отношение на размер 
на активите БАКБ изпреварва намиращата се пред 
нея в предходната година Интернешънъл Асет 
Банк, а придвижването с една позиция по размер на 
кредитния портфейл не се дължи на 
изпреварването на друга банка. 

Системите в процес на внедряване и през 2020г. са: 
Ново електронно банкиране; Обновяване на 
корпоративен сайт; Обновяване на микро сайтове 
за онлайн кандидатстване за кредити; 
 БОРИКА Нова генерация; Избор на решение за 
регулаторна отчетност (FINREP, COREP);  
Въвеждане на нова информационна система за 
събиране и обработка на информация и отчети в 
БНБ по ЗПУПС.  

 

 
Основни финансови показатели: 

(хил.лв.; %) 2019 2018 2017 2016 2015 
Балансово число 1 670 726 1 420 303 1 240 099 1 072 892 1 017 537 

Брутни кредити 1 108 642 1 011 311 887 697 806 712 693 595 

Собствен капитал 197 730 182 960 176 285 168 171 161 944 

Общ лихвен доход 46 716 42 803 39 064 38 098 37 117 

Нетен финансов резултат 14 317 12 202 7 830 5 952 814 

Обща капиталова адекватност 15.25% 16.14% 18.35% 19.17% 21.44% 

Нетен лихвен марж 3.27% 3.27% 3.01% 3.03% 2.59% 

Възвръщаемост на активите 0.95% 0.93% 0.67% 0.57% 0.09% 

Брутен размер класифицирани експозиции / Общо кредити  19.81% 23.25% 29.12% 36.50% 43.61% 

Нетен коефициент на генериране на просрочия -2.01% -3.71% -7.03% -2.07% -12.67% 

Коефициент на ликвидност  -    -   26.61 24.10 32.34 

Отношение на ликвидно покритие 183% 192%    -    -    -   
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През разглеждания период „Българо-американска кредитна банка“ АД продължава да отчита 
подобрение в дейността си и постигнатите резултати, като при част от показателите в 
допълнение на затвърждаването на положителните трендове се наблюдава и ускоряването им. 

Допълнително положително влияние върху рейтинга на „Българо-американска кредитна банка“ 
АД може да окаже устойчивото подобряване в качеството на портфейла, задържане и повишаване 
на генерираната печалба и на показателите за доходност, като успоредно с това се поддържат 
стабилни нива на  капиталова адекватност и ликвидност.  

В негативна посока на рейтинга би могло да се отрази 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. 

 


