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Дългосрочен рейтинг: BB+ BB BB 

Перспектива: Стабилна Стабилна Стабилна 

Краткосрочен рейтинг: B B B 

Дългосрочен рейтинг по 
национална скала: 

BBB+ (BG) BBB- (BG) BBB- (BG) 

Перспектива: Стабилна Стабилна Стабилна 

Краткосрочен рейтинг по 
национална скала: 

A-2 (BG) A-3 (BG) A-3 (BG) 

*За да се запознаете с пълната рейтингова история моля вижте таблицата в края на документа. 
 

  
БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ АД (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 
пазари агенции, без териториални или други 
ограничения.  

„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР) 
запазва присъдените на „Централна 
кооперативна банка“ АД оценки, както следва: 

 Дългосрочен рейтинг на финансова сила 
BB, перспектива „стабилна”, 
краткосрочен рейтинг B; 

 Дългосрочен рейтинг по национална 
скала – BBB- (BG), перспектива 
„стабилна”, краткосрочен рейтинг по 
национална скала А-3 (BG). 

Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на рейтинг на 
финансова сила на банка (https://www.bcra-
bg.com/files/bank_methodology_2018_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. 

 

Политическата обстановка в България се запазва 
стабилна. През 2017г. икономиката на страната 
бележи реален ръст от 3.6% (3.9% през 2016г.), 
като основен двигател на растежа на БВП е 
вътрешното търсене.  

Към края на 2017г. международните резерви на 
БНБ възлизат на 23 662 млн. евро. (46.9% от БВП), 
което е солиден буфер, който централната банка 
използва, за да гарантира стабилността на 
валутния борд и да предпазва от евентуални 
външни шокове.  

През 2017г. притокът на преките чуждестранни 
инвестиции продължава да се понижава до 1.9% 
от БВП (с номинален спад от 12% спрямо 2016г.).  

https://www.bcra-bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf


 

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

 
Евлоги Георгиев 95, ет. 1 

гр. София 1142 
тел.:(+359-2)  987 6363     

www.bcra-bg.com        
 

БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
 

2 

Данните за трудовия пазар през 2017г. отбелязват 
рекордно високи показатели за икономическата 
активност и заетостта на населението. Възходящ 
остава и трендът при доходите от труд. 
Коефициентът на безработица достига до пред-
кризисните си нива (5.7% за последното 
тримесечие на 2017г.).  

Ценовото равнище в България (измерено чрез 
средногодишния ХИПЦ), продължава плавно да се 
покачва. През последните шест месеца (септември 
2017г. – март 2018г.) инфлацията достига 1.4%, 
като през първите три месеца на 2018г. по-
съществен принос за формирането ѝ имат 
ускореното нарастване на цените на услугите и 
повишението на административните цени, докато 
влиянието на международните цени отслабва. 
Вътрешните фактори, които също благоприятстват 
нарастването на ценовия индекс, са ръстът на 
доходите и потреблението на домакинствата. 

Нарастващата икономическа активност през 
последните години осигурява подобрение в 
състоянието на публичните финанси на 
страната. След като през 2016г. балансът по 
Консолидираната фискална програма (КФП) отчете 
излишък, през 2017г. тази тенденция е затвърдена 
и бюджетният баланс за втора поредна година е 
положителен. Салдото по КФП за 2017г. е в размер 
на 846 млн. лв. (0.9% от БВП) и се формира, както 
от излишък по националния бюджет, така и от 
излишък по европейските средства. Налице е  
подобрение с 2.3 п.п. спрямо първоначалната 
прогноза.  

Целта за дефицита по КФП за 2018г. е 1% от БВП. 
Правителството заявява намерение за 
продължаване на политиката за постепенна 
консолидация и в актуализираната средносрочна 
бюджетна прогноза залага цел за дефицита през 
2019г. в размер на 0.5% от БВП и достигане на 
балансиран бюджет през 2020г. В средносрочен 
план не се предвиждат значителни промени в 
данъците. Запазването на политиката за 
постепенна консолидация е предпоставка за 
свеждането до минимум на потенциалното 
негативно въздействие на фискалната политика 
върху икономическата активност. 

Нивото на държавния дълг, представено като 
съотношение „държавен дълг / БВП“, спада в края 
на декември 2017г. до 23.9% (при 27.4% в края на 
2016г.). Страната остава с ниво на дълга 
значително по-ниско от максимално допустимата 
референтна стойност на Маастрихтския критерий 

за конвергенция от 60%. В сравнителен план със 
страните-членки, България запазва третата си 
позиция по най-ниско ниво на държавна 
задлъжнялост, като пред нея се нареждат само 
Естония с дълг в размер на 9.0% от БВП и 
Люксембург с дълг в размер на 23.0% от БВП.  

Към края на 2017г. на банковия пазар в България 
оперират 27 банки (включително 5 чуждестранни 
клона), при наблюдавана тенденцията към 
консолидация, като през първото тримесечие на 
2018г. това води до промяна в разпределението на 
банките по групи, след вливане на „Обединена 
българска банка“ АД (досегашна собственост на 
Националната банка на Гърция-NBG) към „СиБанк“ 
ЕАД (дъщерно дружество на белгийската КВС 
Груп). Промяната ще доведе до по-нататъшен 
отлив на гръцки капитал от сектора, минимизирайки 
по този начин рисковете, свързани с очакваните в 
началото на 2018г. нови стрес тестове на гръцката 
банкова система. Със сливането конкуренцията на 
банковия пазар в България ще се свие до 26 
институции. Очаква се консолидацията в сектора 
да продължи и през настоящата 2018г. 

Банковата система на страната остава стабилна, 
като се характеризира с продължаващо нарастване 
на активите, при поддържан в последните две 
години ръст в кредитирането и нарастване на 
привлечените средства под форма на депозити. 
Запазени са високите нива на капиталова 
адекватност и ликвидност, при подобряване 
качеството на активите, със свиване на 
необслужваните експозиции до 10.2% в края на 
2017г. (12.9% в края на 2016г.). През 2017г. се 
банковия сектор продължава да отчита стабилни 
нива на възвръщаемост. За благоприятното 
състояние на сектора свидетелстват и направените 
през 2016г. преглед на качеството на активите и 
стрес тестове за устойчивост на банките в 
България. Обявените резултати от тях показват, че 
банковият сектор е стабилен, добре капитализиран 
и публична подкрепа на банки с държавен ресурс 
не се налага 

През периода на актуализация не са настъпили 
промени в размера на акционерния капитал на 
„Централна Кооперативна Банка“ АД, както и в 
мажоритарния й собственик. 

През разглеждания период не са извършвани 
промени в Надзорния съвет и Управителния съвет 
на банката.  

Контролираните от банката дъщерни дружества са:  
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 Централна Кооперативна Банка АД (Скопие);  

 ЗАО „ИК Банк“ (Казан, Татарстан, Руска 
Федерация); 

 „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ – представляващо 
лицензирано управляващо дружество, 
обслужващо три договорни фонда: ЦКБ Гарант, 
ЦКБ Актив и ЦКБ Лидер.  

В края на 2017г. банката осъществява дейността си 
чрез централен офис в София, 47 клона (без 
изменение спрямо края на 2016г.), 258 банкови 
представителства и изнесени работни места (с 
увеличение за годината от 5 позиции), както и клон 
в Република Кипър.  

Постигнатите в края на 2016г. нива на обща 
капиталова адекватност и на адекватност на 
капитала от първи ред продължават да са над 
регулаторно изискуемите, но значително по-ниски 
от средните за банковата система и за банките от 
втора група. 

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. 

През 2017г. понижението на влошените експозиции  
и повишението на капиталовата база съдействат за 
запазването на установилата се от 2016г. 
тенденция на намаление в стойността на 
показателя Нетен размер на влошените 
експозиции към Капиталова база. В сравнителен 
план банката продължава да отчита по-ниски 
стойности на показателя от средните за банковата 
система и за банките от втора група. 

През 2017г. е отчетено допълнително повишение (с 
1.63 п.п.) в стойността на показателя 
Възвръщаемост на СК и в края на периода тя 
възлиза на 8.32%. В сравнителен план банката се 
позиционира неблагоприятно, като продължава да 
отчита по-ниски нива на показателя от средните за 
банковата система (9.60%), за банките от втора 
група (9.32%) и за референтната група банки 
(10.67%). 

През 2017г. ресурсната база на банката нараства 
за трета поредна година, като отчетеният ръст 
възлиза на 8.9% на годишна база Относително 
еднакви в абсолютна стойност са ръстовете в 
депозитите от граждани и домакинства и 
депозитите от некредитни институции, като 

                                                 
1 Референтната група банки включва две банки преди и две 
банки след ЦКБ АД по размер на активите към края на 2016г.  

относителното нарастване в последните е по-
значително.  

С основен дял в обема на привлечените средства 
по депозити се запазват тези от физически лица. 

Във валутната структура на привлечените средства 
се запазва постепенното нарастване на средствата 
деноминирани в лева, като то е по-добре изразено 
при корпоративните депозити.  

В сравнителен план, в края на 2017г. делът на 
депозитите от физически лица в общия размер на 
депозитите значително превишава средните за 
банковата система и за банките от Втора група. 

Характерно за периода на преглед е значителното 
увеличение на „срочните“ депозити спрямо тези, 
„на виждане“. 

През 2017г. се запазва установилата се през 
предходните години тенденция за нарастване на 
активите, като отчетеният ръст на годишна база 
възлиза на 8.9%.  В сравнителен план 
реализираният ръст е по-голям от средния за 
банкова система (коригиран с активите на 
оценяваната банка), който възлиза на 6.1%  и по-
малък от ръста на банките от втора група  – 10.0%.  

ЦКБ отчита два пъти по-малък годишен ръст на 
брутния кредитен портфейл в сравнение с този от 
предходната година, като делът му в общите активи 
отчита леко понижение. Нетните кредити следват 
сходна тенденция. В сравнителен план делът на 
кредитите в активите на ЦКБ е по-нисък от средния 
за всички банки и за банките от Втора група. 
Кредитите към предприятия продължават да са 
водещи в структурата на кредитите, но техният дял 
продължава да намалява и през разглеждания 
период (61.1%).  В същото време кредитите към 
физически лица нарастват и за последните пет 
години тежестта им нараства повече от два пъти 
(до 27.8%). Постоянно присъствие в кредитния 
портфейл на ЦКБ имат и кредитите към некредитни 
институции като делът им в структурата на 
кредитите е около 10%. БАКР счита, че е налице 
относително висок риск от концентрация в 
кредитния портфейл. 

И през 2017г. продължават да нарастват 
значително Паричните средства в каса и по 
разплащателна сметка в БНБ, в резултат на което 
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делът им в активите нараства до 33.2% в края на 
годината.  

При инвестициите се наблюдава втора поред 
година на намаление (с 12.4% за 2017г.) и 
понижение на относителния им дял до 14.3% от 
общата сума на актива. Спадът в проценти на 
годишна база е най-голям при капиталовите 
инструменти, а в абсолютен размер намалението е 
най-голямо при дълговите инструменти и в 
частност при държавните ценни книжа. Дълговите 
инструменти заемат водещо място в структурата на 
инвестиционния портфейл на банката, като от своя 
страна са доминирани от държавни ценни книжа.  
В края на 2017г. размерът на брутните 
необслужвани кредити отбелязва известно 
повишение (2.4% на годишна база). Въпреки това 
увеличение в абсолютен размер, то като 
относителен дял от брутния кредитен портфейл се 
отчита съвсем слабо понижение (с 0.1 п.п.), поради 
изпреварващия ръст на общите брутни кредити 
(3.3%). В сравнителен план банката се 
позиционира благоприятно, отчитайки значително 
по-нисък дял на необслужваните кредити от 
средните за банковата система и за банките от 
втора група. 

Покритието на необслужвания кредитен портфейл 
от обезценки нараства, като се изравнява със 
средното за банковата система и превишава това 
на банките от втора група.  

През 2017г. оперативната печалба на ЦКБ нараства 
с 4.5% (2 970 хил.лв.) и възлиза на 69 481 хил.лв. в 
края на годината.  При нетната печалба на банката 
е налице по-голямо относително и номинално 
увеличение (с 38.4%, 10 216 хил.лв.), като към края 
на годината размерът ѝ е 36 814 хил.лв. Отчетеният 
оперативен резултат е най-голям за последните 
пет години, като подобрението му основно се 
дължи на: 

• увеличение на нетния лихвен доход (с 7.7%, 8 544 
хил. лв.); 

• увеличен нетен доход от такси и комисионни (с 
1.7%, или 722 хил. лв.); 

• увеличени други нетни приходи от дейността 
(23.6%, 982 хил.лв.). 

Положително при формирането на печалбата 
преди данъци за 2017г. се отразява намалението 
на нетните разходи за обезценки  за 
несъбираемост (с 11.3%, 3 913 хил.лв.) и липсата 
на разходи за провизии на задължение (1 034 
хил.лв. за 2016г.). 

През периода на актуализация се запазва 
очерталата се през поледите години тенденция на 
понижение в стойността на показателя 
Възвръщаемост на лихвоносните активи, като 
отчетеното за 2017г. намаление  възлиза на 0.14 
п.п. (при 0.28 п.п. за предходната година), до 4.17%. 
Отчетеният на годишна база спад е най-малкия за 
последните пет години. В сравнителен план, ЦКБ се 
позиционира над средното равнище на показателя 
за банковата система (3.98%) и за банките от втора 
група (3.82%).  

Сходно е наблюдаваното изменение при цената на 
лихвените пасиви – запазване на установилата се 
за последните години тенденция на намаление, 
като на годишна база е отчетен спад от 0.36 п.п. в 
стойността на показателя (0.95 п.п. за 2016г.). В 
края на 2017г. показателя възлиза на 0.55%, като 
продължава да е по-висок от средните стойности за 
банковата система (0.45%) и за банките от втора 
група (0.49%). 

За трета поредна година е налице повишение в 
стойността на  Брутния лихвен спред (с 0.22 п.п. за 
2017г.), докато при средните стойности на 
показателя за банковата система и за банките от 
втора група е налице намаление (с 0.32 п.п. и 0.15 
п.п.). В резултат на посочените изменения за първи 
път за последните пет години банката се 
позиционира благоприятно в сравнителен план. 

Аналогична положителна тенденция, за 
последните три години от периода на анализ, се 
наблюдава и по отношение на стойността на 
показателя нетен лихвен марж, като отчетеният за 
2017г. ръст възлиза на 0.25 п.п. В сравнителен план 
в края на 2017г. нивото на показателя за 
рейтингованата банка (3.42%) за първи път за 
последните пет години отчита по-висока стойност 
от средната за банките от втора група (3.28%), а по 
отношение на средната стойност за банковата 
система (3.50%) е налице свиване на разликата до 
0.08 п.п. 

През 2017г. Възвръщаемостта на активите на 
банката продължава да се подобрява, достигайки 
0.71% за 2017г. Постигнатото ниво на показателя 
все още е далеч от средните за банковата система 
(1.25%) и за банките от Втора група (1.18%). 

Периодът от 2013г. до 2017г. 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 



 

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

 
Евлоги Георгиев 95, ет. 1 

гр. София 1142 
тел.:(+359-2)  987 6363     

www.bcra-bg.com        
 

БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
 

5 

размер на активите, което е индикатор за 
възможността на банката да реализира 
положителен финансов резултат.  

Коефициентът на ликвидност продължава да 
нараства през разглеждания период, като в 
сравнителен план стойността на показателя се 
запазва значително над средните за банковата 
система и за банките от втора група. 

По отношение стойността на показателя брутните 
кредити  към депозитите  банката продължава да 
се позиционира благоприятно както от средната за 
референтната група, така и спрямо тези на 
включените в нея отделни банки.  

Нивото на показателя Среден брутен размер на 
кредитите към Среден размер на активите 

намалява с 1.6 п.п. през 2017г., като в края на 
годината възлиза на 47.0%. За последните пет 
години рейтингованата банка трайно отчита по-
ниски стойности от тези на банковата система и на 
банките от втора група. 

БНБ е препоръчала  съотношението на ликвидните 
активи по смисъла на Наредба 11 към 
привлечените средства от граждани и домакинства 
и институции, различни от кредитни, от поне 20%. 
Към края на 2016г. стойностите на този показател 
на банката продължава значително да превишава 
препоръчаната. 

Към края на 2017г. банката запазва осмата си 
позиция по размер на балансовото число, на 
брутните кредити и на депозитната база.  

 

Основни финансови показатели: 

(хил.лв.)  2017 2016 2015 2014 2013 

Балансово число 5 411 847 4 970 131 4 641 988 4 180 951 3 745 233 

Брутни кредити 2 529 884 2 450 273 2 296 258 1 941 505 1 843 787 

Собствен капитал 461 615 418 556 380 461 363 690 356 319 

Общ лихвен доход 144 824 150 140 153 934 149 190 155 783 

Нетен лихвен доход 118 848 110 304 78 117 50 911 54 612 

Нетен финансов резултат 36 814 26 598 7 511 7 383 10 145 

Възвръщаемост на собствения капитал 8.32% 6.72% 2.03% 2.05% 2.88% 

Възвръщаемост на активите 0.71% 0.56% 0.17% 0.19% 0.29% 

 

 

При прегледа на кредитния рейтинг повишено внимание  е обърнато на размера, дела и 
динамиката на необслужваните кредити, както и на концентрацията в активите на 
банката. БАКР ще продължи да обръща особено внимание на измененията в посочените 
области. 

Положително влияние върху рейтинга на банката може да окаже отчитането на устойчива 
тенденция за подобряване на качеството на портфейла, повишаване на  диверсификацията на 
активите, допълнително подобрение в показателите за доходност, увеличаване на покритието 
на необслужваните експозиции от обезценки, запазване на стабилна ликвидност и приближаване 
на нивата на капиталовата адекватност до средните стойности за банковата система и за 
банките от втора група.  

В негативна посока на рейтинга би могло да се отрази влошаване/съществена волатилност в 
качеството на активите, чувствително свиване на дейността, спад в показателите за 
доходност, понижение в капиталовата адекватност и ликвидната позиция на банката.  
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*Рейтингова история:  
Рейтингите в таблицата са присъдени по предходната Методология за присъждане на кредитен 
рейтинг на финансова сила на банка и не са директно сравними с рейтингите, присъдени след 
влизането в сила на актуалната методология от септември 2015г. 

 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА 
СИЛА 

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) 

 


