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Перспектива: положителна положителна 
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* 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;  
3) През последните 2 години БАКР не е предоставяла допълнителни услуги на рейтингованата единица или на свързана с нея трета страна 
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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 16.07.2021г. 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): 

 Потвърждава дългосрочен рейтинг на 
финансова сила: BB и „положителна” 
перспективата по него; потвърждава 
краткосрочен рейтинг на финансова сила: В; 

 

 Повишава дългосрочен рейтинг по 
национална скала: от BBB- (BG) на BBB (BG), 
запазва „положителна” перспективата по 
него и потвърждава краткосрочен рейтинг 
по национална скала: A- 3 (BG). 

 
с което изразява своето становище за 
стабилизиране на постигнатите резултати, 
устойчиво подобряване в качеството на кредитния 
портфейл, както и поддържане на стабилни нива на 
капиталовата адекватност и ликвидността. 

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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Оперативна среда 

Суверенен риск 

Възникването на пандемията от COVID-19 в 
световен мащаб превърна справянето с проблема 
в един от основните приоритети както в България, 
така и във всички нейни политически и 
икономически партньори. Заради 
безпрецедентната криза страната се намира в 
„извънредна епидемична обстановка“ от 
13.05.2020г., а правителството предприе редица 
законодателни мерки за ограничаване на 
негативните икономическите последици.  

Пандемията от COVID-19 и предприетите мерки за 
ограничаване на заразата оказват силно 
неблагоприятно въздействие върху 
икономическата активност в страната. 
Предварителните данни за 2020г. посочват спад на 
БВП на България от 4.2% след ръст от 3.7% 
постигнат през 2019г. Забавяне се наблюдава в 
динамиката на показателите за потреблението на 
домакинствата, кредитирането, външния сектор, 
както и при инфлационните процеси. През 2020г. 
равнището на безработица се покачи до 5.1% (при 
4.2% година по-рано).  

България навлезе в настоящата криза със 
стабилна фискална позиция и ниско равнище на 
държавния дълг. Според предварителните данни 
на Министерството на финансите прогнозираното 
салдо по КФП за 2020 г. се реализира, достигайки 
заложения дефицит в размер на 3.5 млрд. лв. или 
3% от прогнозния БВП, след като правителството 
финансира фискални помощи към най-засегнатите 
от кризата сектори. Дългът на сектор „Държавно 
управление“ да се покачи до 24.7% от БВП към 
септември 2020г. поради нуждата от финансиране 
на фискалните мерки за преодоляване на кризата и 
спада на БВП, но остана нисък в сравнителен план. 

Банкова система 

На 10 юли 2020г. българският лев беше включен 
във валутния механизъм II (ERM II). Паралелно с 
това беше обявено и решението на ЕЦБ  за 
установяване на тясно сътрудничество с БНБ. След 
като оцени кои български банки отговарят на 
критериите за системно значими институции, от 
01.10.2020г. ЕЦБ започва директния си надзор над 
УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК АД, Обединена 
българска банка АД, Юробанк България АД и 
Райфайзенбанк (България) ЕАД.  

Към края на 2020г. банковият сектор остава 
устойчив въпреки икономическите сътресения. 
Капиталовите съотношения и ликвидността на 

банките са на високи равнища, подкрепяни от 
устойчивия ръст на депозитната база и 
своевременните регулаторни антикризисни мерки. 

В условията на несигурност през годината 
кредитирането на нефинансовия сектор се забавя, 
в по-висока степен при предприятията. 
Същевременно по Реда за отсрочване и уреждане 
на изискуеми задължения към банки и дъщерните 
им дружества – финансови институции към края на 
2020г. са одобрени искания от домакинства и 
предприятия за разсрочване на задължения в 
размер на 8,1 млрд. лв. или 92.2% от подадените 
до този момент. Като дял от брутната балансова 
стойност на кредитите, тази сума представлява 
11.8%. 

През 2019г. равнището на печалбата е високо, 
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. Към 
края на 2020г. отчетеният финансов резултат е 
печалба в размер на 815 млн. лв., която е с 51.4% 
по-ниска на годишна база. Нетните приходи от 
лихви и от такси и комисионни запазват водещото 
си значение за формирането ѝ, но при отбелязан 
годишен спад и на двата източника. Същевременно 
стойността на направените обезценки нараства 
двукратно в сравнение със същия период на 2019г. 

Развитието на икономическите процеси в страната 
се анализират детайлно от „БАКР - Агенция за 
кредитен рейтинг“ и са отразени в присъдения 
непоискан държавен рейтинг на Република 
България. Резюме от този доклад е достъпен на 
официалния сайт на БАКР: 

https://www.bcra-bg.com/bg/ratings/bulgaria-rating 
 

 

„Централна Кооперативна Банка“ АД (ЦКБ) 

Акционерна структура и управление 

След извършено в началото на 2019г. увеличение 
на акционерния капитал на ЦКБ с 13 976 хил.лв. 
няма промени в неговия размер, който към 
30.06.2021г. 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 на банката, а от края 
на 2020г. Управителния съвет работи в намален, 
шестчленен състав, както следва: 

https://www.bcra-bg.com/bg/ratings/bulgaria-rating
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• Цветан Ботев – Заместник-председател; 

• Д-р Георги Константинов – Изпълнителен 
директор; 

• Сава Стойнов – Изпълнителен директор; 

• Георги Костов – Изпълнителен директор; 

• Александър Керезов – Член на УС; 

• Проф. д-р Бисер Славков – Член на УС 

Запазват се без промени дъщерните дружества 
на банката:  

 „Централна Кооперативна Банка“ АД, Скопие – 
ключова инвестиция с притежаван дял от капитала 
87.35%;  

 „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ (притежавани 100%) – 
лицензирано управляващо дружество, обслужващо 
четири договорни фонда: „ЦКБ Гарант“, „ЦКБ 
Актив“, „ЦКБ Лидер“ и „ЦКБ Прайвит“, като 
последното е добавено през 2020г. и представлява 
колективна форма на инвестиране (предимно в 
акции, търгуеми на регулирани пазари в чужбина), 
насочена към инвеститори със стремеж към умерен 
до висок инвестиционен риск. 

Банката декларира запазване на услугите към 
физически лица като основен акцент в дейността ѝ, 
като ще продължи да развива и предлагането на 
услуги за големи корпоративни клиенти, за малки и 
средни предприятия и свързаните с тях програми за 
усвояване на средства от структурните фондове на 
Европейския съюз. Основна стратегия и цел на 
банката в дългосрочен план е да се развият и 
надградят електронните канали за достъп, 
позволяващи не само електронни разплащания, но 
и по-голяма достъпност до различни банкови 
услуги. 

Капиталова адекватност 

При непроменен акционерен капитал, изцяло под 
влияние на формираната печалба, собственият 
капитал нараства с 2.7% на годишна база към края 
на 2020г., с още 1.6% за първите три месеца на 
2021г. 

Капиталовата база продължава да нараства, 
както и през целия петгодишен анализиран период 
– с 9.1% за 2020г. (при 7.1% за 2019г.), основно по 
линия на ръст на капитала от първи ред. 

През 2020г. стойността на рисково претеглените 
активи (РПА) нараства с минималните 0.3%, 
включително и под влияние на влезлите в сила от 
края на юни 2020г. (Регламент 2020/873 на ЕС) 
облекчения при рисковото третиране на някои 

                                                 
1 Включваща: Първа Инвестиционна Банка, Райфайзенбанк 
България, Алианц Банк България и ПроКредит Банк България, в 

експозиции във връзка с извънредните 
обстоятелства, свързани с пандемията от COVID-
19. Структурата на РПА остава доминирана от 
експозициите за кредитен риск, при регистрирано в 
периода покачване на техния дял до 90.6% към 
края на 2020г. (спрямо 82.5% година по-рано). 

Относително запазената стойност на рисково 
претеглените активи и увеличението в 
капиталовата база водят до покачване на общата 
капиталова адекватност – с 1.8 пр. п. на годишна 
база, до ниво от 17.70% към края на 2020г. (след 
понижение в предходната година с 1.3 пр. п.). 
Капиталовата адекватност от първи ред 
продължава трайната тенденция на покачване, 
характерна за целия петгодишен период на анализ 
(с отчетен ръст от 1.3 пр. п. на годишна база, след 
0.5 пр. п. за предходната година), като в края на 
2020г. стойността ѝ възлиза на 16.96% (15.69% в 
края на 2019г.). Тези стойности покриват стабилно 
минимално изискуемите нива. В сравнителен 
план, отчетените от банката нива продължават да 
са по-ниски от средните за банковата система 
(22.7% за общата адекватност и 22.1% за 
адекватността от първи ред), както и спрямо 
банките от втора група (съответно 23.0% и 21.1%), 
като на годишна база се наблюдава и слабо 
нарастване на разликите.  

През 2020г. ръстът на активите (8.8% на годишна 
база, след 8.7% за 2019г.) изпреварва този на 
собствения капитал (2.7%), в резултат на което 
некоригираният ливъридж  продължава да 
нараства (с 0.63 пр. п. до 11.38 в края на 2020г.), 
също както и коригираният ливъридж (с 0.39 пр. 
п. на годишна база, до 15.18). В сравнителен план 
ЦКБ продължава да поддържа по-високи стойности 
и по двата показателя, позиционирайки се неблаго-
приятно спрямо средните за референтната група 
банки нива (10.59 за некоригирания и 13.11 за 
коригирания в края на 2020г.), както и спрямо 
средните за банковата система (8.08 за 
некоригирания и 9.75 за коригирания) и за банките 
от втора група (съответно 7.87 и 9.61).  

Нивото на възвръщаемост на собствения 
капитал намалява съществено през 2020г. 
(до3.5%), отразявайки понижената стойност на 
нетната печалба на банката (с 40.5% спрямо 
отчетената за 2019г.). В сравнителен план 
банката се позиционира относително неблагопри-
ятно по този показател, като продължава да отчита 
по-ниски нива от средните за банковата система 
(5.5% за 2020г.) и за референтната група 1 банки 
(6.4%), но в последната година превъзхожда 

качеството им на две преди и две след оценяваната банка по размер 
на управлявани активи към края на 2020г. 
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средното ниво за банките от втора група (1.5%), а и 
две от банките в референтната група са с много 
близки равнища. 

Налице е голямо понижение в нетния размер на 
влошените експозиции (с 59.8%) през 2020г., което 
заедно с продължилото повишение на 
капиталовата база (с 9.1%), рефлектира в 
съществено подобрение на показателя Нетен 
размер на влошените експозиции към 
Капиталова база, достигнал 8.97% (24.34% 
година по-рано). С това равнище ЦКБ отново 
превъзхожда средните стойности на показателя за 
банковата система (14.5% към края на 2020г.) и за 
втора група банки (12.2%), въпреки отбелязаните 
също значими подобрения и в тях за последната 
година от анализирания период. 

Графика 1: Нетен размер на класифицирани експозиции към 
Капиталова база – сравнение (2015-2020) 

 

Ресурси 

В периода на преглед общата стойност на 
ресурсната база на „Централна Кооперативна 
Банка“ АД запазва тенденцията си на растеж. За 
2020г. общо привлечените от банката средства се 
увеличават с 9.6% (след ръст със 7.8% за 2019г.) и 
към края на 2020г. вече надхвърлят 6 млрд.лв. 
Посоката на изменение е запазена и в първото 
тримесечие на 2021г., с формиран за трите месеца 
нов ръст от 3.2% на годишна база.  

В сравнителен план постигнатият за 2020г. растеж 
на привлечения паричен ресурс (9.6%) превъз-
хожда отчетения общ за банковата система (8.8%). 
Конкурентните банки от втора група за трета 
поредна година отчитат спад в размера на 
привлечените средства (от -6.7% на годишна база 
за 2020г., след -0.8% за 2019г. и -1.6% за 2018г.). 

Покачването в стойността на привлечените 
средства е балансирано по депозитите от граждани 
и от некредитни институции, като практически не 
променя структурата на депозитния портфейл по 
източник на средствата, която остава доминирана 
от депозитите от граждани и домакинства, с дял 

към края на 2020г. от 74.7% в общата стойност на 
депозитите (76.4% година по-рано).  

В сравнителен план спрямо останалите банки в 
страната „Централна Кооперативна Банка“ запазва 
характерната си позиция с по-висок дял на 
депозитите на домакинства в ресурса, като 
постигнатото към края на 2020г. ниво остава по-
високо, както спрямо средното ниво за банковата 
система – 62.2% (62.7% към края на 2019г.), така и 
спрямо средното ниво за банките от втора група – 
55.7% (58.4% в края на 2019г.).  

Във валутната структура на депозитната база 
няма значими промени, като левовата компонента 
се запазва водеща с дял от 68.8% към края на 
2020г. (70.2% за 2019г.). 

Делът на срочните депозити остава висок, 
независимо от продължаващото в трета поредна 
година свиване – до ниво от 66.8% към края на 
2020г., след съответно 70.1% година по-рано.  

Качество на активите 

Централна Кооперативна Банка продължава да 
отчита ръстове на Сумата на активите и в края 
на 2020г. – 8.8%, като бележи отчита минимално 
повишение спрямо този от предходната година - 
8.7%. В сравнителен план  ръстът на активите на 
банката отново, макар и с малко е по-висок от ръста 
на активите общо на банковата система (8.6%), 
където също се наблюдава стабилизиране за 
последните три години на нива от над 8%. 

Графика 2: Структура на активите на Централна Кооперативна 
Банка АД в относителни дялове (%)  

 

С голям принос за годишния ръст на активите на 
ЦКБ за трета поредна година продължават да са 
Инвестициите, като за разлика от предходната, 
през последната 2020г. не само относителният им 
ръст (с 24.2% на годишна база), но и увеличението 
в номинално изражение - с 287.3 млн.лв. е с най-
голям принос за нарастването с 535.8 млн.лв. на 
общата сума на активите. Това води и до 
продължаващо нарастване на относителния им дял 
в структурата на актива с още 2.8 пр. п. до вече над 
20% (22.2%, при 19.5% за 2019г.). 
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Кредитите са структурният елемент от активите на 
ЦКБ, който отчита постоянен ръст през годините 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 6.2% за последната година (9.4% за 
2019г.), като освен на годишния ръст на брутните 
кредити се дължи и на намаления (както и за 
предходните две години) на размера на 
обезценките по тях. Като цяло, през всичките 
години делът на кредитите в активите на ЦКБ е 
значително по-нисък от средния за всички банки и 
за банките от Втора група, като в края на показания 
5 годишен период тези разлики се стабилизират на 
около средно 10 пр. п. по-ниски стойности за 
банката. За сметка на това посоченият висок дял на 
инвестициите за оценяваната банка е с около 8 пр. 
п. над средния за системата. 

В структурно отношение нетните кредити остават 
водещи в общите активи – с дял от 43.9% (45.0% в 
края на 2019г.), следвани от парични средства в 
каса и по разплащателна сметка в БНБ – с дял от 
28.3% (28.7% в края на 2019г.). Вътрешно в 
структурата на кредитния портфейл се 
стабилизират процесите от предходните години – 
нарастване на дела на експозициите на дребно  и 
(по-слабо за последния период) и 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 период – 
от 66.1% за 2016г. до 57.7% за последната 
завършена 2020г. (59.8% за 2019г.). В същото 
време кредитите към физически лица 
продължават да нарастват, но със забавящ се 
темп, като делът им се стабилизира на  една трета 
от всички кредити за втора поредна година.  

В края на 2020г. размерът на брутните 
класифицирани кредити / необслужвани (фаза 3) 
отбелязват силно понижение (с 62.5% спрямо 
предходната 2019г.), с което и относителният дял 
на тези кредити в брутния кредитен портфейл 
намалява до най-ниското регистрирано ниво в 
рейтинговата история на банката - 2.58%. 
Разгледан в сравнителен план делът на влошения 
портфейл остава по-нисък от средния за банковата 
система, при разлика до средните за системата 
стойности отново нарастващи до над 5 пр. п. 
средно. Покритието на влошените кредити от 
обезценки се повишава до 45.5% (от 38.7% в края 
на 2019г.), като в сравнителен план остава 
значителното изоставане от  средното за сектора 
покритие на тези кредити.  

Покритието на общия кредитен портфейл от 
обезценки за целия анализиран период също е по-

ниско от средното за банковата система и Втора 
група банки. 

Качество на доходите 

През последните пет години ЦКБ реализира 
положителни оперативни и финансови 
резултати на базата на стабилни нетни приходи от 
лихви и такси и комисионни. През 2020г. Банката 
генерира печалба от 20 380 хил. лв., която е с 40.5% 
по-ниска на годишна база, макар и на фона на по-
високия постигнат оперативен резултат (с ръст от 
2.3% и в размер на 72 957 хил. лв.). Важна 
особеност на анализа на оперативния и финансов 
резултат, както и за съпоставимостта на 
представените данни за последната 2020г., е 
начинът на отчитане на вноските за фондове за 
преструктуриране и схеми за гарантиране на 
депозитите – по новата регулаторна отчетност за 
2020г. те са изнесени в отделна статия и извън 
оперативния резултат. Същевременно, оператив-
ните разходи за втора поредна година отчитат 
намаление до най-ниското си ниво за изследвания 
период.  

Паралелно с понижението на разходите, значимо 
намаление е налице и при основните 
приходоизточници поради неблагоприятната 
икономическа ситуация през 2020г. Нетните 
лихвени приходи, както и тези от такси и 
комисионни намаляват съответно с 6.6% и 5.5%.  
От друга страна, положително върху формирането 
на печалбата за 2020г. се отразява и свиването на 
разходите за обезценка с 21.2% през годината.  

Запазва се тенденцията Банката да отчита по-
високо ниво на показателя оперативна печалба / 
среден размер на активите в сравнение с 
разходите за обезценка, отнесени към средния 
размер на активите, което е индикатор за 
способността ѝ да генерира положителен 
финансов резултат. През 2020г. превишението 
възлиза на 1.06 пр. п., при отбелязан ръст на 
печалбата, по-нисък спрямо този на активите, и 
спада на обезценките.   

Основните показатели за доходност (сред които 
възвръщаемостта на лихвоносните активи, и 
цената на лихвените пасиви) следват общия 
низходящ тренд, свързан с трайно ниските 
международни лихвени равнища, като позитивното 
при оценяваната банка е понижението в цената на 
лихвените пасиви (до 0.24%). През 2020г. 
лихвените маржове (брутен лихвен спред от 2.56% 
и нетен лихвен марж от 2.49%) и 
възвръщаемостта на активите (0.32%) и в 
частност – на лихвоносните активи (2.80%) се 
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свиват и остават по-ниски спрямо референтните 
групи банки.  

Допълнителните показатели за доходност, които 
БАКР анализира, показват цялостно сближаване на 
ЦКБ със средните за банковата система и за 
банките от Втора група стойности през 2020г. след 
периода 2017-2019г., когато позиционирането ѝ е 
по-неблагоприятно. 

Ликвидност 

В периода на преглед се наблюдава слабо 
понижение в дела на собствения капитал в 
общите пасиви на банката – с 0.5 п.п. за 2020г., 
и с още 0.2 пр. п. през първите три месеца на 2021г. 
Към края на 2020г. постигнатото от ЦКБ ниво на 
показателя е 8.8% и продължава да е под средните 
равнища за банковата система (12.4%) и банките от 
втора група (12.5%), а позицията е характерна за 
целия петгодишен период на анализ. Увеличението 
на собствения капитал  (резултат от положителния 
нетен финансов резултат и респективно повлиян от 
понижението на печалбата в последната година) 
изостава от темповете на нарастване на 
задълженията и става основната причина за 
формираното негативно изменение на 
разглежданото съотношение. 

Делът на текущите активи в общите активи 
на банката намалява слабо (с 1.2 пр. п. към края на 
2020г.), до ниво от 31.1%, но в края на първото 
тримесечие на 2021г. възстановява загубената 
стойност (постигнато равнище от 32.0%). 
Поддържаното от банката ниво на показателя 
остава по-високо от средните стойности за 
банковата система (27.7% към края на 2020г.) и за 
банките от втора група (28.0%). 

Изпреварващият ръст в размера на задълженията 
(с 9.4% за 2020г.), спрямо този на текущите активи 
(4.5%) води до намаление в стойността на 
покритието на пасивите на банката (без 
собствен капитал) от текущите активи с нови 
1.5 пр. п. на годишна база (след 2.1 пр. п. в 
предходна година), до ниво от 34.1% към края на 
2020г. В първото тримесечие на 2021г. се 
наблюдава известно подобрение в нивото на 
разглежданото съотношение - до 35.0% към края на 
март. Независимо от слабото понижение на 
показателя, в сравнителен план равнището му за 
ЦКБ остава по-високо от средните нива за 

банковата система (31.6% към края на 2020г.) и 
втора група банки (32.1%), както и значително над 
поддържаните нива от конкурентните банки от 
референтната група. 

Съотношението на кредитите към депозити-
те остава ниско през 2020г. и слабо се понижава 
до 49.9% (и до 48.8% към март 2021г.) или 
значително под средните стойности за банковата 
система (69.0% към края на 2020г.) и втора група 
банки (67.0%), както и най-ниско спрямо банките от 
референтната група. 

Нивото на показателя Среден брутен размер на 
кредити към Среден размер на активите 
продължава да намалява и през 2020г. (с 0.8 пр. п. 
на годишна база), до ниво от 44.9%. За последните 
пет години рейтингованата банка трайно отчита по-
ниски стойности по това съотношение (с около 10 
пр. п.) спрямо формираните нива за банковата 
система (55.3% към края на 2020г.) и за банките от 
втора група (55.1%). 

В периода на преглед се наблюдава съществено 
понижение в отношението на ликвидно 
покритие (LCR) за ЦКБ, което към края на 2020г. е 
412.16% (при 556.59% година по-рано), оставайки 
много над нормативно изискуемите 100%.  

Размер и системи 

Към края на 2020г. Банката се премества с една 
позиция напред (до 7-ма) в подреждането на 
банковите институции в страната по размер на 
управлявани активи и по размер на брутните 
кредити – получено като резултат на вливането на 
предхождащата я в последните две години Сосиете 
Женерал Експресбанк в Банка ДСК, при 
увеличаване на отстоянието от банката пред нея 
(Райфайзенбанк България) и относително запазена 
разлика спрямо следващите я (ТБ Алианц Банк 
България по активи и Прокредитбанк България по 
кредити) банки. По стойност на привлечените 
депозити оценяваната банка запазва позицията си 
(седма) в края на 2020г., при относително запазени 
отстояния спрямо банките преди нея и след нея в 
подреждането.  
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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, въпреки известно понижение на финансовите резултати и 
показатели, в година с над два пъти по-ниска печалба общо за системата и резултати, повлияни 
от оценката на риска на настоящата глобална пандемична обстановка. Положителен факт е 
поддържането на много добро качество на кредитния портфейл и подобряването му в определени 
характеристики и сравнително отношение. Показателите за капиталова адекватност и 
ликвидност запазват добри нива. 

Допълнително положително влияние върху рейтинга на „Централна Кооперативна Банка“ 
АД може да окажат задържането на процесите на подобрение в качеството на портфейла, 
повишаване на покритието с обезценки, 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.)  2020 2019 2018 2017 2016 

Балансово число 6 641 168 6 105 407 5 617 692 5 411 847 4 970 131 

Брутни кредити 2 951 236 2 824 475 2 628 187 2 530 026 2 450 279 

Собствен капитал 583 676 568 200 527 308 461 615 418 556 

Общ лихвен доход 123 164 133 805 133 682 144 824 150 140 

Нетен финансов резултат 20 380 34 242 33 770 36 814 26 598 

Обща капиталова адекватност 17.70% 17.30% 17.56% 16.81% 15.63% 

Нетен лихвен марж 2.49% 2.99% 3.22% 3.42% 3.17% 

Възвръщаемост на активите 0.32% 0.59% 0.61% 0.71% 0.56% 

Брутен размер класифицирани експозиции / Общо 
кредити  

2.58% 7.20% 7.53% 8.94% 9.01% 

Нетен коефициент на генериране на просрочия -4.85% 0.23% -1.22% 0.23% -1.87% 

Коефициент на ликвидност n/a   n/a n/a 46.28% 42.82% 

Отношение на ликвидно покритие  412.2%   556.6% 573.1% 656.7% - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА 
„Централна Кооперативна Банка” АД 
Дългосрочен / краткосрочен рейтинг: BB /B (положителна) 
Рейтинг по национална скала: BBB (BG) / A-3(BG) (положителна) 

Евлоги Георгиев 95, ет. 1 

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 2015г. 

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) 

 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА* Преглед Преглед 

Дата на рейтингов комитет: 16.07.2020 16.07.2021 

Дата на публикация: 17.07.2020 19.07.2021 

Дългосрочен рейтинг: BB BB 

Перспектива: положителна положителна 

Краткосрочен рейтинг: B B 

Дългосрочен рейтинг по национална 
скала: 

BBB- (BG) BBB (BG) 

Перспектива: положителна положителна 

Краткосрочен рейтинг по 
национална скала: 

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

 


