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РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА* Преглед Преглед 

Дата на рейтингов комитет: 12.07.2019 16.07.2020 

Дата на публикация: 16.07.2019 17.07.2020 

Дългосрочен рейтинг: BB BB 

Перспектива: стабилна положителна 

Краткосрочен рейтинг: B B 

Дългосрочен рейтинг по национална 
скала: 

BBB- (BG) BBB- (BG) 

Перспектива: стабилна положителна 

Краткосрочен рейтинг по национална 
скала: 

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

*1) За да се запознаете с пълната рейтингова история, моля вижте таблицата в края на документа; 

2) Преди настоящата публикация кредитният рейтинг и рейтинговата перспектива бяха оповестени на оценявано лице, като след 
извършеното оповестяване не са извършвани корекции в кредитния рейтинг и рейтинговата перспектива; 

 
 

  
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 16.07.2020г. заседание на 
Рейтингов Комитет на БАКР е разгледан доклад по 
извършения преглед на кредитния рейтинг на 
„Централна кооперативна банка” АД. 
Заседанието е ръководено от   д-р по икономика 
Кирил Григоров, в качеството му на Председател на 
Рейтинговия Комитет. След проведена дискусия по 
измененията във факторите влияещи на рейтинга 
през периода на преглед, членовете на 
Рейтинговия Комитет взеха следното решение: 

„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР) 
присъжда на „Централна кооперативна банка” 
АД следните рейтинги: 

 Запазва дългосрочен рейтинг на 
финансова сила BB и променя перспективата по 
него от „стабилна“ на „положителна”, при 
запазен краткосрочен рейтинг B ; 

 Запазва дългосрочен рейтинг по национална 
скала BBB- (BG) и променя перспективата по 
него от „стабилна“ на „положителна”, при 
запазен краткосрочен рейтинг по национална 
скала A- 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) 

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. 

mailto:v.petrov@bcra-bg.com
mailto:k.dimitrova@bcra-bg.com
https://www.bcra-bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf
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Оперативна среда 

Суверенен риск 

Годината (2020) започна позитивно за България в 
политически план, с обновен състав на местната 
власт, напредък по подготовката на страната за 
членство в Банковия съюз и съответно включване 
на лева във Валутния механизъм II (ERM II). 
Възникването на пандемията от COVID-19 в 
световен мащаб обаче превърна справянето с 
проблема в един от основните приоритети както в 
България, така и във всички нейни политически и 
икономически партньори. В страната беше обявено 
извънредно положение на 13.03.2020г. заради 
безпрецедентната криза, последвано от редица 
законодателни мерки на правителството за 
ограничаване на негативните икономическите 
последици. Ефектите предстои да бъдат измерени 
и оценени, като на този етап прогнозите крият риск 
от неточност поради глобалната неопределеност 
относно изхода от ситуацията.  

Развитието на икономическите процеси в страната, 
включително в контекста на възникналата 
пандемия от COVID-19, са анализирани детайлно 
от „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг“ и отразени 
в присъдения непоискан държавен рейтинг на 
Република България. Разгледани са измененията 
на БВП и БДС по компоненти, както и динамиката 
на показателите на външния сектор. Оценено е, че 
България навлиза в настоящата криза със 
стабилна фискална позиция. Разгледана е 
извънредната актуализация на бюджета във връзка 
с очакваното неизпълнение на приходите и 
необходимостта от извършването на допълнителни 
разходи, с която прогнозното салдо по КФП се 
изменя от балансирано на дефицит в размер на 3.5 
млрд. лв. или 3% от прогнозния БВП. Представени 
са параметрите, на които лежи тази актуализация и 
е оценено, че до края на годината е много вероятна 
и нова ревизия. 

Актуалното състояние на банковия сектор е 
оценено като стабилно, а капиталовата адекват-
ност на банките като достатъчна. Представен е 
пакетът от мерки, обявен от БНБ за допълнително 
укрепване на капитала и ликвидността на банките, 
и механизмите за отсрочване на изискуеми 
задължения.  

Резюме от доклада за присъдения актуален 
рейтинг на Република България може да бъде 
разгледан на официалния сайт на БАКР:  

https://www.bcra-
bg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_apr_2020_bg.pdf 

 

 

Банкова система 

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 макроикономи-
чески сценарий, като същият извод бе налице за 
двете институции при проверката, извършена през 
2016г. от БНБ. Към средата на 2020г. изпълнението 
на капиталовите планове на двете банки, съгласу-
вани с надзорните органи, за стабилизиране на 
капиталовите им позиции е финализирано при 
едната, а при другата е в ход. 

Към средата на 2020г. на банковия пазар в 
България оперират 23 банки (от които 5 
чуждестранни клона), с две по-малко от същия 
период на предходната година, след като „Банка 
Пиреос България“ АД стана част от “Юробанк 
България” АД, а „Банка ДСК“ ЕАД придоби 
българската част от бизнеса на Societe Generale 
Group - „Сосиете Женерал 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 е 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.  
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„Централна Кооперативна Банка“ АД 

Акционерна структура и управление 

След вписването на 25.02.2019г. в Търговския 
регистър на увеличението на акционерния капитал 
на „Централна Кооперативна Банка“ АД (ЦКБ) с 13 
976 хил.лв. не са настъпили промени и към 
31.12.2019г. акционерният капитал на банката е в 
размер на 127 129 970 лв., разпределен в същия 
брой обикновени акции с право на глас, с 
номинална стойност от 1 лв. всяка.  

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 2019г. банката осъществява дейността си 
чрез централен офис в София, 47 клона (без 
изменение спрямо края на 2018г.), 257 банкови 
представителства и изнесени работни места (261 в 
края на 2018г.), както и клон в Република Кипър. 

 

Капиталова адекватност 

През 2019г. капиталовата база на банката нараства 
на годишна база с 13.4%, а стойността на рисково 
претеглените активи с 15.0%, които изменения 
водят до слабо намаление на общата капиталова 
адекватност – с 0.26 п.п., като в края на 2019г. 
стойността ѝ възлиза на 17.30% (при ръст от 0.75 
п.п. за 2018г.). Докато при капиталовата 
адекватност от първи ред е отчетен ръст от 1.49 
п.п., в резултат на изпреварващото нарастване на 
капитала от първи ред (26.3%) спрямо това на 
рисково претеглените активи (15.0%), като в края на 
2019г. стойността ѝ възлиза на 16.72% (15.23% в 
края на 2018г.). Повишението на капитала от първи 
ред е в резултат, както на вписаното в Търговския 
регистър през м. февруари 2019г. увеличение на 
капитала, посредством конвертиране в акции на 
част от конвертируемите облигации, така и на 
включване на одитираната годишна печалба за 
2019г. в Собствения капитал. В сравнителен план 
отчетените от банката нива продължават да са над 
регулаторните изисквания, но по-ниски от средните 
за банковата система (20.16% и 19.50%) и за 

                                                 
1 Референтната група банки включва две банки преди и две банки 
след ЦКБ АД по размер на активите към края на 2019г.  

банките от втора група (19.16% и 17.51%), като на 
годишна база се наблюдава свиване на разликите.  

През 2019г. ЦКБ преминава прегледите на 
Качеството на активите и стрес-тестовете на ЕЦБ 
без забележки. Отчетеният CET1 (в %) на ЦКБ 
(16.4%) след прегледа на качеството на активите на 
банките от ЕЦБ е коригиран с 0.11 п.п. и достига 
16.2%. При базов сценарий на стрес-тест CET1 е в 
размер на 15.7% (корекция от 0.57 п.п.), а след  
утежнен сценарий на стрес-тест достига 8.0% 
(корекция от 8.28 п.п.), които стойности надвишават 
заложените минимални прагове от ЕЦБ, съответно 
от 8.0% за базовия и 5.5% при утежнения сценарий 
(по който банката надвишава минимално 
допустимото ниво с 2.5 п.п.). 

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, 
при отчетено в периода на преглед нарастване в 
стойността на показателя на банката. 

През 2019г. нарастването на нетния размер на 
влошените експозиции и по-слабото повишение на 
капиталовата база съдейства за повишаване на 
стойността на показателя Нетен размер на 
влошените експозиции към Капиталова база. В 
сравнителен план в края на 2019г. ЦКБ отчита по-
висока стойност на показателя от средните за 
банковата система и за банките от втора група. 

През 2019г. е отчетено слабо намаление (с 0.9 п.п.) 
в стойността на показателя Възвръщаемост на СК 
и в края на периода тя възлиза на 6.2%. В 
сравнителен план банката продължава да се 
позиционира неблагоприятно, отчитайки по-ниски 
нива на показателя от средните за банковата 
система (11.8%), банките от втора група (9.4%) и 
референтната група банки (14.0%). 

Ресурси 

В периода на преглед ресурсната база на 
оценяваната банка запазва тенденцията си на 
растеж, при нарастващ темп спрямо предходната 
година (7.8% за 2019г. при 2.9% за 2018г.), който 
ръст се приближава до общия за банковата 
система (ръст от 8.4%), а също и позиционира 
банката по-добре спрямо банките от втора група, 
които отчитат общ спад в привлечените средства с 
0.8%. 

Характерно за 2019г. изменение в развитието на 
депозитния портфейл е реализираното увеличение 
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както на обема на депозити от физически лица със 
7.7% (след ръстове от 8.2% за 2018г. и 5.8% за 
2017г.), така и на обема на корпоративните 
депозити с 9.7%, които в предходната година 
отчитат спад от 11.0%, след значителния ръст от 
19.3% за 2017г. Измененията довеждат до 
запазване делът на депозитите от граждани и 
домакинства в привлечения ресурс на нивото от 
предходната година - 76.4% към края на 2019г. 
(76.5% към края на 2018г.).  

Във валутната структура на депозитната база няма 
значими промени, като левовата компонента се 
запазва водеща (с дял над 66% за депозитите от 
домакинства и над 83% за корпоративните 
депозити). Делът на срочните депозити се запазва 
висок (над 70%). 

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 2019г., постигнато ниво от 77.2% (77.5% 
година по-рано) е по-високо, както спрямо средното 
ниво за банковата система – 62.7% (63.1% за 
2018г.), така и спрямо средното ниво за банките от 
втора група – 58.4% в края на 2019г. (58.6% в края 
на 2018г.). 

Качество на активите 

Централна Кооперативна Банка продължава да 
отчита ръстове на Сумата на активите и в края на 
2019г. – 8.7%, като бележи повишение спрямо този 
от предходната година - 3.8%, маркиращ период на 
постепенно спадане на тези ръстове последните 
години - след двуцифрени в началото на 
разглеждания пет годишен период (11.6% за 2014г. 
и 11.0% за 2015г.), като в сравнителен план  ръстът 
на активите на банката отново, макар и с малко е 
по-висок от ръста на активите общо на банковата 
система (8.2%), след като за предходната година за 
първи път е регистриран по-нисък такъв и 
единствен за разглеждания период. 

С голям принос за годишния ръст на активите на 
ЦКБ за втора поредна година продължават да са 
Инвестициите. След две поредни години на 
намаление до 2017г., в края на 2018г. те нарастват 
в номинално изражение с 260 млн.лв. (33.7% на 
годишна база), а за 2019г. това увеличение е със 
156.8 млн.лв. (15.2% ръст). Това води и до 
нарастване на относителният им дял в структурата 
на актива с още 1.1 п.п. и наближава прага от 
20%(19.5%). 

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 
9.4% за последната година (4.4% за 2018г.), като 
освен на годишния ръст на брутните кредити се 
дължи и на намаления (както и за предходната 
година) на размера на обезценките по тях, след 
като през предходните години от началото на 
периода се отчитат годишни ръстове в тяхната 
сума.  

В структурно отношение нетните кредитите 
остават водещи в общите активи – с дял от 45.0% 
(44.8% в края на 2018г.), следвани от парични 
средства в каса и по разплащателна сметка в 
БНБ – с дял от 28.7% (30.2% в края на 2018г.). В 
структурно отношение продължават да се 
утвърждават процесите от предходните три години 
– нарастване на дела на експозициите на дребно  
и (по-слабо за последния период) 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 73.4% за 2015г. до 59.8% за 
последната завършена 2019г. (60.0% за 2018г.). В 
същото време кредитите към физически лица 
продължават да нарастват, но със забавящ се 
темп, като делът им от 16.1% в края на 2015г. 
достига до 33.7% в края на 2019г.    

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

В края на 2019г. размерът на брутните 
класифицирани кредити/необслужвани (фаза 3) 
отбелязва леко повишение от 2.8% спрямо 
предходната 2018г., но относителният дял на тези 
кредити в брутния кредитен портфейл намалява до 
7.2% в края на 2019г. (7.5% в края на 2018г.), като 
постигнатото ниво е най-ниското след 2015г. 
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 38.7% в края на 2019г., като в 
сравнителен план се наблюдава изоставане от  
средното за сектора.  

Покритието на общия кредитен портфейл от 
обезценки за целия анализиран период е по-ниско 
от средното за банковата система и Втора група 
банки, с намаляващи разлики през последните 
години. 
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Качество на доходите 

През последната 2019г. ЦКБ регистрира финансов 
резултат печалба от 34 242 хил.лв., което е 
повишение с 1.4% от предходната година (33 770 
хил.лв), последвало годината с постигнато 
рекордно ниво на резултата (36 814 хил.лв. за 
2017г.), а след добавяне на друг всеобхватен доход 
той се увеличава до 40 892 хил.лв. Посочените 
стойности от над 30 млн.лв. за последните три 
години показват стабилизиране на финансовия 
резултат в тези рамки, като индикатор за 
финансова стабилност на оценяваната банка.  

По-голям ръст е отчетен в оперативната печалба 
(34.8%), върху която най-голямо влияние оказва 
повишението на нелихвения доход, дължащо се от 
своя страна, на увеличените приходи от такси и 
комисиони,  нарастването на нетната печалба от 
операции с ценни книжа, и не на последно място – 
на намалението на оперативните разходи.  

Нетният лихвен доход на банката също нараства 
(с 2.5%), след като приходите от лихви се запазват 
на почти същото ниво от предходната година – с 
0.1% повишение, но при значителното (с 14.1% 
свиване на разходите за лихви), което са и общите 
тенденции за банковата система на страната (с 
изключения в няколко от по-малките банкови 
институции). 

Положително върху формирането на печалбата за 
2019г. се отразява и запазването на разходите за 
обезценка на сравнително ниско ниво като 
предходната година, въпреки повишението им на 
годишна база.  

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 2019г. 
намаление  възлиза на 0.35 п.п. с достигната 
стойност от 3.41%. Тенденцията е аналогична с 
наблюдаваната за банковата система, където 
общото средно ниво на показателя достига до 
3.36% за 2019г. (при 3.73% за 2018г.), а при банките 
от втора група до 3.45% (3.65%). Така, в периода на 
преглед ЦКБ запазва позицията си с нива близки и 
малко над средните за системата и малко по-ниски 
от средните за Втора 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 с много малко 
(0.01 п.п.) под това за втора група банки, но при 
вече съвсем незначителна разликата спрямо тях – 

ниво от 0.32% в края на 2019г. за ЦКБ, спрямо 
0.33% за банките от втора група и 0.30% средно за 
банковата система. 

След две поредни години на повишения в 
стойността на Брутния лихвен спред (до 3.40% за 
2016г. и 3.62% за 2017г.), през следващите две - 
2018г. и последната 2019г., нивото на показателя 
намалява до 3.09%, което е равнище много близко 
и над средното за банковата система (3.06%) и 
малко по-ниско от средното за банките от втора 
група от 3.12%. Така банката запазва благоприятно 
позициониране по нива близки до средните и по 
този показател.   

Стойността на показателя Нетен лихвен марж, 
също отбелязва намаление до ниво от 2.99%, което 
е вече по-ниско и от двете референтни групи – при 
средно за банките от втора група ниво 3.08% и от 
средното за банковата система равнище - 3.05%.  

През 2019г. Възвръщаемостта на активите на 
банката намалява съвсем слабо - с 0.02 п.п. (до 
стойност от 0.59%), след отчетените в предходните 
по-значими подобрения, но от по-ниски изходни 
нива. Изменението е формирано като резултат на 
почти същото ниво на нетната печалба, при 
повишена стойност на активите. Постигнатата 
стойност на показателя остава все още далеч от 
средните за банковата система равнища (1.55% с 
понижение за 2019г. спрямо ниво за 2018г. от 
1.66%), както и спрямо нивото за банките от Втора 
група (1.13%, където за 2019г. също се наблюдава 
намаление спрямо 1.21% за 2018г.). 

Последният петгодишен период до 2019г., 
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. През 
2019г. поради увеличената стойност на 
оперативната печалба, както и вследствие на 
сравнително ниския размер на извършените 
обезценки (в сравнение с предходните години) е 
увеличена разликата между оперативния резултат 
и разходите за обезценки. 

Ликвидност 

Увеличението на собствения капитал (СК) на 
„Централна Кооперативна Банка“ АД със 7.8% (40 
892 хил.лв.), при ръст на общите пасиви от 8.7% 
(487 715 хил.лв.), води до слабо намаление на 
стойността на съотношението Собствен капитал 
към Общи пасиви до ниво от 9.3% към края на 
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2019г. (при 9.4% в края на 2018г.). През 2019г. при 
банковата система и банките от втора група също 
се наблюдава слабо понижение в нивата на 
показателя (съответно с 0.52 п.п. и 0.06 п.п., до 
12.6% и 11.9%), в резултат на което разликите на 
отчетените от ЦКБ стойности на показателя спрямо 
банковата система слабо намалява, а спрямо 
банките от втора група се запазва приблизително 
на нивото от предходната година. 

След намалението на размера на текущите активи 
със 7.6% (157 892 хил.лв.), в края на 2019г. тяхната 
стойност нараства с 2.9% (54 987 хил.лв.), 
повлияно от повишение в стойността на Паричните 
средства и парични салда при централни банки с 
3.3% (55 911 хил.лв.), при слабо понижение в 
размера на Вземанията от кредитни 
институции.  

Делът на текущите активи в общите активи на 
банката намалява слабо, до стойност от 32.3% в 
края на 2019г. (34.2% за 2018г.), в резултат на 
изпреварващият ръст на общите активи (8.7%) 
спрямо този на текущите активи (7.6%), 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%). 

Изпреварващият ръст в размера на задълженията 
(8.8%) спрямо този на текущите активи (7.6%) води 
до намаление в стойността на покритие на 
пасивите на банката (без собствен капитал) от 
текущите активи с 2.1 п.п., до ниво от 35.7% към 
края на 2019г. В сравнителен план равнището на 
показателя за ЦКБ се запазва по-високо от 
средното за референтната група банки (данни в 
следващата таблица), от които Сосиете Женерал 
Експресбанк  и ПроКредит Банк (България) са с по-
високи нива на показателя, поради отчетеното 
нарастване в стойностите на показателя за двете 
банки в края на 2019г. 

В края на 2019г. стойността на показателя брутни 
кредити към депозити  слабо намалява (с 0.3 п.п.) 

до 52.1%, като по него банката продължава да се 
позиционира благоприятно от ликвидна гледна 
точка, поддържайки най-ниска стойност спрямо 
банките от референтната група  

Нивото на показателя Среден брутен размер на 
кредитите към Среден размер на активите 
продължава да намалява и през 2019г., но по-слабо 
в сравнение с предходните две години (с 0.1 п.п., до 
ниво 45.7% в края на годината, след също 
понижения за 2018г. с 1.2 п.п., до стойност от 45.8% 
и за 2017г. с 1.6 п.п. до 47.0%), 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 разликите нарастват допълнително и към 
края на 2019г. възлизат на 10.2 п.п. спрямо 
банковата система и на 10.6 п.п. спрямо банките от 
втора група при съответно 9.4 п.п. и 8.9 п.п. за 
2018г. 

През 2019г. по отношение на ликвидното 
покритие на банката за надзорни цели 
продължава да се наблюдава намаление (16.5 
п.п.), но по-слабо изразено, спрямо това от 
предходната година (83.6 п.п.), като достигнатото 
отношение на ликвидно покритие към края на 
2019г. е 556.6%, при ниво от 573.1% към края на 
2018г. и 656.7% към края на 2017г. Въпреки 
отчетените намаления нивата му остават 
значително над минимално изискуемите 100%. 

Размер и системи 

Към края на 2019г. банката запазва непроменена 
осмата си позиция по размер на балансово число и 
на брутни кредити, като поддържа значителна 
разлика спрямо следващите я банкови институции. 
и на депозитната база. По стойност на 
привлечените депозити оценяваната банка се 
придвижва една позиция напред и заема седмо 
място в края на 2019г., като изпреварва Сосиете 
Женерал Експресбанк, която се е преобразувала 
чрез вливане в Банка ДСК през първата половина 
на 2020г.
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През разглеждания период „Централна Кооперативна Банка“ АД продължава да отчита 
стабилизиране в дейността си и постигнатите резултати, като се наблюдава затвърждаване 
на положителните трендове и предимство в някои от сравнителните характеристики с 
референтните групи. Положителен факт е поддържането на добро качество на кредитния 
портфейл и подобряването му в определени характеристики и сравнително отношение. 
Оперативната печалба и нетният финансов резултат се повишават. Показателите за 
ликвидност запазват добри нива. 

Допълнително положително влияние върху рейтинга на „Централна Кооперативна Банка“ 
АД може да окаже запазването на процесите на устойчиво подобряване в качеството на 
портфейла, задържане и повишаване на генерираната печалба и на показателите за доходност, 
успоредно със запазването на добрите нива на капиталова адекватност и ликвидност..  

В негативна посока на рейтинга би могло да се отрази евентуално влошаване на качеството 
на кредитния портфейл, в резултат на неблагоприятни ефекти от пандемията COVID 19 върху 
клиенти на банката. 

 

Основни финансови показатели: 

(хил.лв.)  2019 2018 2017 2016 2015 

Балансово число 6 105 407 5 617 692 5 411 847 4 970 131 4 641 988 

Брутни кредити 2 824 475 2 628 187 2 530 026 2 450 279 2 296 258 

Собствен капитал 568 200 527 308 461 615 418 556 380 461 

Общ лихвен доход 133 805 133 682 144 824 150 140 153 934 

Нетен финансов резултат 34 242 33 770 36 814 26 598 7 511 

Обща капиталова адекватност 17.30% 17.56% 16.81% 15.63% 15.18% 

Нетен лихвен марж 2.99% 3.22% 3.42% 3.17% 2.33% 

Възвръщаемост на активите 0.59% 0.61% 0.71% 0.56% 0.17% 

Брутен размер класифицирани експозиции / Общо кредити  7.20% 7.53% 8.94% 9.01% 11.28% 

Нетен коефициент на генериране на просрочия 0.23% -1.22% 0.23% -1.87% 9.34% 

Коефициент на ликвидност - - 46.28% 42.82% 42.03% 

Отношение на ликвидно покритие 556.6% 573.1% 656.7% - - 
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гр. София 1142 
тел.:(+359-2)  987 6363     

www.bcra-bg.com        
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*Рейтингова история:  

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) 

 

*Рейтингите в горната таблица 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* Актуализация Актуализация Преглед Преглед 

Дата на рейтингов комитет: 19.01.2016 02.05.2017 12.07.2018 12.07.2019 

Дата на публикация: 25.01.2016 05.05.2017 13.07.2018 16.07.2019 

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) 

 


