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РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА* Преглед Преглед 

Дата на рейтингов комитет: 03.06.2020 04.06.2021 

Дата на публикация: 04.06.2020 08.06.2021 

Дългосрочен рейтинг : BBB BBB 

Перспектива : Стабилна Положителна 

Краткосрочен рейтинг :  А-3  А-3 

Дългосрочен рейтинг по национална скала: АА- (BG) АА- (BG) 

Перспектива: Стабилна Положителна 

Краткосрочен рейтинг по национална скала: А-1+ (BG) А-1+ (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; 
3) През последните 2 години БАКР е предоставяла следните допълнителни услуги на рейтингованата единица или на свързана с нея 
трета страна: Информация и анализ по икономически дейности от КИД 2008 и Информационен продукт с агрегирани данни за 
резултати от основната дейност на предприятията 

  
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 04.06.2021г. заседание на 
Рейтингов Комитет на БАКР е разгледан доклад по 
извършения преглед на кредитния рейтинг на 
„Банка ДСК” 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 рейтингите на „Банка ДСК” АД, като 
променя перспективата по тях от „стабилна“ на 
„положителна“, както следва: 

 Дългосрочен рейтинг на финансова сила: 
BBВ, перспектива: „положителна“, 
краткосрочен рейтинг А-3; 

 Дългосрочен рейтинг по национална 
скала: АА- (BG), перспектива 
„положителна“, краткосрочен рейтинг по 
национална скала А-1+ (BG), 

с което изразява своето становище за  
успешно осъществено вливане на закупената 
Експресбанк АД в баланса и дейността на 
банката, с всички оперативни характеристики 
на този процес и влиянето му в количествено 
измеримите показатели за дейността на 
обединената банка, постигнати високи 
оперативни резултати, подобряване 
качеството на кредитния портфейл, както и на 
утвърждаването на Банка ДСК като лидер в 
банковата система в страната, по размери 
както на привлечените средства, така и на 
кредитиране 

Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на рейтинг на банка 
(https://www.bcra-
bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf) 
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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. 

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 

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

„Банка ДСК“ АД 

В периода на преглед е извършено увеличение в 
акционерния капитал с 1 178 хил.лв. (свързано с 
договора за преобразуване, чрез вливане на 
Експресбанк в Банка ДСК) и към края на 2020г. той 
е в размер на 1 328 660 хил.лв., притежаван почти 
изцяло от унгарската Банка ОТП РТ (99.91%). 

Банка ОТП РТ е най-голям доставчик на 
финансови услуги в Унгария и регионален лидер на 
пазара на Централна и Югоизточна Европа. 
Групата ОТП предлага финансови решения на 
повече от 18 млн. клиенти в единадесет страни, в 
клонова мрежа от над 1 600 офиса, мащабна АТМ 
мрежа и иновативни дигитални канали. На 
неконсолидирана основа, нетната печалба на 
Банка ОТП за 2020г. се свива близо на половина 
(52.2%), до размер от 92 474 млн. HUF (193 354 
млн. HUF за 2019г.), или ~253.3 млн. EUR (~584 
млн.EUR за 2019г.). На консолидирана база, 
понижението в размера на нетната печалба е по 
слабо – 39.4%. Балансовото число на Групата 
продължава да нараства и през 2020г. (с ~10% на 
годишна база), при 14.4% ръст в размера на 
кредитите. Обемът на депозитите нараства със 
17.9%. 

През 2020г. в Надзорният съвет на банката се 
включват трима нови членове : Виолина Маринова 
(досегашен председател на УС), Антони Радев и 
Атила Туркович, които заменят досегашните 
членове: Андраш Такач, Акош Ференц Тиса-Пап и 
Илона Тьорьок. Така към 28.05.2021г. (справка 
Търговски регистър) съставът на Надзорния съвет 
е както следва: 

 Ласло Бенчик – Председател на НС; 

 Ласло Волф  - член на НС; 

 Виолина Маринова - член на НС; 

 Габор Кунце – член на НС; 

 Антони Радев – член на НС; 

 Кристиан Шелмеци – член на НС; 

 Атила Туркович – член на НС. 

Промените в Управителния съвет се 
изразяват с назначаване на нов Председател 
– Тамаш Хак-Ковач (на мястото на Виолина 
Маринова, премиваща към надзора на 
банката) и  добавяне на нов член – Доротея 
Николова, с което към 28.05.2021г. (справка 
Търговски регистър) съставът на 
Управителния съвет е както следва:  

 Тамаш Хак-Ковач – Председател на УС и 
Главен изпълнителен директор; 

 Диана Митева – Изпълнителен директор и 
ръководител „Банкиране на дребно“; 

 Юрий Генов – Изпълнителен директор и 
ръководител „ИТ и операции“; 

 Боян Стефов – Изпълнителен директор и 
ръководител „Корпоративно банкиране“; 

 Арно Льоклер – Изпълнителен директор и 
ръководител „Управление на риска“; 

 Славейко Славейков – Изпълнителен 
директор и ръководител „Финанси и 
стратегия“; 

 Михаил Комитски - член и ръководител 
„Лизинг и стоково кредитиране“; 

 Доротея Николова - Изпълнителен 
директор и ръководител „Събиране на 
вземания“. 

Извън вливането на „Експресбанк“, през 2020г. 
няма съществени промени в участията в 
дъщерни дружества на банката.  

В условията на неблагоприятното влияние от 
ковид-кризата, Банката променя стратегически 
част от своите принципи за организация на 
дейността и прилагайки редица мерки за 
опазване здравето на служителите и 
клиентите си, се стреми към повишаване на 
оперативната ефективност и възвръщаемост, 
а основен приоритет става управлението на 
качеството на кредитния портфейл и 
оптимизиране на процесите по събираемост. В 
подкрепа на клиентите засегнати от кризата са 
въведени облекчаващи мерки за отсрочване и 
уреждане на задълженията. В дългосрочен 
план се запазва стратегическата цел на Банка 
ДСК - да затвърди позицията си на банковия 
пазар, като лидер по обем на кредитен и 
депозитен портфейли и да се утвърди като 
еталон за високо качество на обслужване, за 

https://www.bcra-bg.com/bg/ratings/bulgaria-rating
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поддържани високи банкови стандарти, добри 
управленски практики и етични бизнес норми.  

През 2020г. акционерният капитал на банката е 
увеличен до размер към края на годината от 1 328 
660 хил.лв. (спрямо 1 327 482 хил.лв. към края на 
2019г.), а под влияние основно на формираната 
печалба (нетен размер от 193 036 хил.лв.), 
собственият капитал възлиза на 3 182 897 хил.лв. 
към края на 2020г., при отчетен ръст на годишна 
база от 8.9%, който е малко по-нисък спрямо 
увеличението за предходната година (9.6%).    

Запазва се характерната за Банка ДСК черта, 
капиталовата база на банката да се състои 
единствено от базов собствен капитал от първи 
ред, което от своя страна обуславя съвпадането на 
нивата на показателите за обща капиталова 
адекватност и на капиталовата адекватност на 
капитала от І ред.  

През 2020г. стойността на рисково претеглените 
активи (РПА) се увеличава със значителните 
45.9% (или с 4 377 579 хил.лв.), под влияние на 
вливането на Експресбанк, независимо от 
влиянието на влезлите в сила от края на юни 2020г. 
(Регламент 2020/873 на ЕС) облекчения при 
рисковото третиране на някои експозиции (във 
връзка с извънредните обстоятелства свързани с 
пандемията от COVID-19).  Изменението е 
формирано основно по линия на увеличени 
експозиции за кредитен риск (+ 49.7%), при слабо 
влияние от покачването на тези, за операционен 
риск (+1.8%). Структурата на РПА остава 
доминирана от експозициите за кредитен риск, при 
регистирано допълнително увеличение в техния 
дял към края на 2020г. до 95.0% (92.5% година по-
рано). 

Увеличението в стойността на РПА изпреварва 
покачването в капиталовата база и рефлектира в 
понижение на нивото на капиталова адекватност 
(еднакво за обща и за капитал от първи ред) до 
21.8% към края на 2020г. В сравнителен план, в 
периода на преглед Банката възстановява ниво на 
капиталова адекватност около средното за 
банковата система, след като в предходната 
година значително го надвишава. 

След наблюдаваното през 2019г. значително 
понижение в отношението на нетния размер на 

                                                 
1 Включваща: „Уникредит Булбанк“, Обединена Българска 
Банка“, Юробанк България“ и „Първа Инвестиционна Банка“. 

необслужвани експозиции към капиталова 
база - до 9.9% в края на 2019г. (спрямо 26.9% 
в началото ѝ), през 2020г. е отчетено 
относително слабо покачване в показателя, до 
ниво от 10.7%, под влияние на увеличение в 
нетния размер на необслужвани експозиции, 
изпреварващо нарастването на капиталовата 
база. Въпреки тази посока на изменение, 
постигнатото ниво на показателя остава на по-
благоприятно равнище спрямо средните за 
банковата система (14.5%) и за банките от 
първа група (15.8%).   

Нивото на показателя възвръщаемост на 
собствения капитал поддържа 
характерната за целия период на анализ 
(2016-2020г.) тенденция на понижение, като в 
последната отчетна година (2020г.) намалява 
до ниво от 6.3% (8.8% за 2019г. и 12.9% за 
2018г.). Достигнатата от банката стойност на 
показателя за 2020г. е по-висока от средната 
за банковата система (5.5%) и по-ниска спрямо 
средната за банките от първа група (7.1%).  

Покачването в стойността на активите през 
2020г. изпреварва съществено увеличението 
на собствения капитал и почти възстановява 
загубеното в предходните две години 
некоригирано ниво на ливъридж. Към края 
на 2020г. неговата стойност е 7.17, оставайки 
все още по-ниска спрямо средното равнище за 
банковата система (8.08) и банките от първа 
група (7.84). По линия на коригирания 
ливъридж, през 2020г. също се наблюдава 
покачване до ниво 8.6 към края на годината 
(спрямо 6.2 към края на 2019г.), което остава 
под средните равнища за банковата система 
(9.75%), банките от първа група (9.4%) и 
референтната група банки1 (10.8%, където 
Уникредит Булбанк и Юробанк България са с 
подобни равнища на показателя). 

С вливането на Експресбанк, Банка ДСК се 
превръща в пазарен лидер по обем на 
депозитна база (изпреварвайки УниКредит 
Булбанк с 619.9 млн.лв.), като в края на 2020г. 
делът на привлечените от банката средства в 
страната достига до 18.3% (след 13.1% към 
края на 2019г. и 12.9% година по-рано). 
Повлияно в значителна степен от това 
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вливане, отчетеното за 2020г. общо увеличение на 
депозитите на годишна база възлиза на 51.8%.   

Повишение се наблюдава, както по линия на 
традиционно ключовия за банката ресурс – 
депозити от граждани и домакинства, чийто размер 
нараства с 48.6% (след ръстове за предходната 
година от 10.6% за Банка ДСК и 4.3% за 
Експресбанк), така и по линия на растеж на 
корпоративните депозити – с 65.6%. Последният е 
по-характерен, доколкото в предходната година 
(2019г.) в този дял на ресурсната база се 
наблюдават относително нисък ръст от 6.2% в 
Банка ДСК и понижение от 10.1% в Експресбанк. 

С формирания темп на ръст, оценяваната банка 
изпреварва значително регистрираните средни за 
банковата система (8.8%) и за първа група банки 
(17.5%).  

В структурата на привлечените средства не са 
настъпили съществени промени. Средствата на 
физически лица остават доминиращи, като делът 
им се понижава слабо – до ниво от 78.2% към края 
на 2020г., след 79.9% към края на 2019г. и 79.4% 
година по-рано. От гледна точка на валутна 
структура, в периода на преглед се наблюдава 
слабо покачване на депозитите във валута спрямо 
тези в лева (основно под влияние от 
присъединения портфейл на Експресбанк). От 
гледна точка на срочност, размерът на депозитите 
„на виждане“ продължава с постепенното 
увеличение на преимуществото си над срочните. В 
края на 2020г. обемът на последните възлиза на 
29.8%, понижавайки се слабо спрямо ниво от 30.8% 
към края на 2019г. и 32.0% година по-рано.  

В депозитния портфейл продължава да не се 
наблюдават индикации за концентрация.  

За 2020г. ръстът на сумата на активите на Банка 
ДСК нараства силно – с 43.4% на годишна база, в 
резултат на вливането на активите на закупената 
Експресбанк АД през второто тримесечие на 2020г. 
Средното за банковата система в страната 
увеличение на активите отчита леко, но стабилно 
повишаване на годишните темпове на растеж, и за 
последната 2020г. ръстът общо за системата е 
8.6%, след 8.2% за предходната 2019г. и 7.9% за 
2018г.  

Увеличението на активите на Банка ДСК за 2020г. 
освен прибавянето на активите на Експресбанк АД, 
разгледано като структурни елементи на актива, се 
дължи в най-голяма степен на увеличението на 

кредитите – от общо 6 906 млн. лв. 
увеличение на активите за годината 4 753 
млн.лв. е нарастването на нетния размер на 
кредитите. С това като годишен ръст (57.4%) 
той изпреварва общото увеличение на 
активите от 43.4% за 2020г. и е продължение 
на поддържан висок и увеличаващ се ръст в 
кредитирането от предходните години - 10.9% 
за 2019г., при 10.2% за 2018г. и 6.6% за 2017г. 
С прибавените малко под 4.5 млрд.лв. нетни 
кредити от Експресбанк АД в края на 2020г. 
брутният кредитен портфейл на Банка ДСК 
наближава 14 млрд.лв. (13 951 млн.лв.), а 
нетния е над 13 млрд.лв. (13 052 млн.лв.). Така 
оценяваната банка става лидер в банковата 
система в страната по размер на кредитния 
портфейл.  

В структурно отношение на активите 
влиянието на кредитния портфейл на Експрес 
АД (заемащи 70.7% от активите на тази банка 
в края на 2019г.) е отчетливо с повишаването 
на относителния дял на кредитите в 
структурата на актива на Банка ДСК с 5.0 п.п. 
до 57.2%, като това е най-същественото 
изменение предвид намаляващия от 
предходните години дял на кредитите за 
банката. 

Кредитният портфейл се запазва 
традиционно доминиран от експозициите на 
дребно, които обаче след задържане на 
относителната си тежест в брутните кредити 
на около 64%-65% за предишните години, под 
влияние на преобладаващо корпоративния 
кредитен портфейл на Експресбанк АД, 
понижават силно за последната 2020г. този 
дял до 57.0%.  

И през 2020г. необслужваните кредити на 
Банка ДСК продължават с устойчивата 
тенденция на намаление като относителен дял 
от кредитния портфейл – 6.6% в края на 2020г, 
при 7.8% за предходната 2019г. Понижението 
на този дял като основен показател за 
качеството на кредитите е факт въпреки 
увеличението на абсолютния размер на 
необслужваните кредити за последната 
година, поради ефекта от вливането на 
кредитите на Експресбанк АД,  и най-вече 
поради силното увеличение на общия размер 
на брутните кредити за годината на вливането. 
Този показател вече за трета поредна година 
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продължава да е на ниво благоприятно по-ниско от 
средното за банковата система (8.2%) и на това за 
Първа група банки (8.9%).  

Покритието на брутните класифицирани 

кредити с общо обезценки2 обаче за трета 
поредна година отчита повишение, като 
благодарение на посоченото силно нарастване на 
обезценките, повишението е с над 16 п.п., 
достигащо – 98.1% в края на последната 2020г. 
Покритието на тези кредити от обезценки само по 
класифицирани кредити е 64.5%. 

Постигнатият за 2020г. оперативен резултат не 
само нараства силно с 52.7%, но е и най-високият 
постиган досега, не само за анализирания период 
– 544.8 млн.лв.  

При нетния финансов резултат е налице 
понижение с 22.4% - до 193.0 млн.лв., като това 
намаление се дължи основно на силно повишените 
разходи за обезценка – 244.6 млн.лв. 

В сравнителен план отчетената от Банка ДСК  
стойност на възвръщаемост на лихвоносните 
активи и в края на 2020г. продължава да е по-
висока от средните за банковата система и банките 
от първа група, като като се прекъсва  тенденцията 
на свиване на тези превишения – с увеличаване 
предимството на оценяваната банка в това 
сравнение. 

Стойностите на Брутния лихвен спред и Нетния 
лихвен марж също продължават да са по-високи 
от средните за банковата система и за банките от 
първа група като при тези показатели се 
наблюдава  намаление на разликите със 
сравняваните групи. 

Цената на лихвените пасиви за Банка ДСК се 
повишава за втора поредна година, а в 
сравнителен план отчетената от банката в края на 
2020г. стойност за втори път превишава тези на 
средните за банковата система и за банките от 
първа група. 

При почти всички показатели за доходност се 
наблюдават утвърждаване на преимуществото на 
Банка ДСК в сравнително отношение с банковата 
система и референтната група, като 
положителните процеси на изменения за 

                                                 
2 Използват се общо обезценките (с включени обезценки и по 
редовни експозиции) за сравнимост на показателя с публични 
данни на останалите банки и общо за системата. 

последния анализиран период са съчетани с 
такива, които независимо от намалението на 
положителния ефект, остават значително по-
добре позиционирани в сравнително 
отношение - показателите за възвръщаемост 
на активите, брутен лихвен спред и нетен 
лихвен марж. Изключение прави единствено 
повишаването на цената на лихвените пасиви 
в измерения над средното за системата, а 
положителното въздействие върху други е 
намалено от понижението на нетния финансов 
резултат, (поради значителния размер на 
разходите за обезценки), както и от 
особености на сравненията при съотношения 
за два годишни периода с различни вътрешни 
характеристики – преди и след вливането на 
закупената Експресбанк АД. 

В последната година от анализирания период 
(2020г.) делът на собствения капитал в 
общите пасиви на Банка ДСК се понижава с 
4.4 п.п. на годишна база, спрямо много 
високите нива поддържани в предходните две 
години (2018г. и 2019г. около 18.5%) и към края 
на 2020г. достига до ниво от 14.0%. 
Последното продължава да превъзхожда 
значително средните равнища за банковата 
система (12.4%) и за банките от първа група 
(12.8%), които поддържат лека тенденция на 
понижение в последните две години.  

През 2020г.стойността на съотношението на 
Текущите активи към (Общо пасиви – 
Собствен капитал) нараства с 0.6 п.п. на 
годишна база спрямо края на 2019г., а 
достигнатото в края на 2020г. ниво от 31.2% 
става едно от най-високите в референтната 
група банки (по-висока стойност е отчетена 
единствено от УниКредит Булбанк – 37.7%) и 
превъзхожда средното равнище на показателя 
за банките от първа група (30.3%). 

В нивото на показателя Общ размер на 
кредитите към Общ размер на 
депозитите се наблюдава нарастване с 2.5 
п.п. на годишна база в периода на преглед, при 
достигната стойност от 72.4% (по сравними с 
останалите банки данни от БНБ и 72.0% по 
коригирани данни за оценяваната банка за 
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целите на рейтинговата оценка). С това е 
прекъсната установената трайна тенденция на 
плавно понижение в съотношението от последните 
пет години. 

В края на периода на преглед нивото на 
изчисляваното ликвидно покритие за надзорни 
цели остава значително над минимално 
изискуемото – с превишение от близо три пъти 
(2.94, след 3.30 година по-рано). 

През 2020г., в резултат вливането на 
Експресбанк, Банка ДСК излиза на първо 
място в подреждането на местните банки по 
размер на кредитен портфейл и обем на 
привлечени депозити. Банката запазва 
втората си позиция по размер на активите, 
при значително доближаване до лидера и 
съществено разширяване на отстоянието 
спрямо третата банка в подреждането.

 

 

През разглеждания период „Банка ДСК“ АД продължава да отчита подобрение в дейността си и 
постигнатите резултати в година на предизвикателството с вливането на закупената 
Експресбанк АД в баланса и дейността на банката, с всички оперативни характеристики на този 
процес и влиянето му в количествено измеримите показатели за дейността на обединената 
банка. С това банката утвърждава ролята си на лидер в банковата система в страната, по 
размери както на привлечените средства, така и на кредитиране.  Постигнати са високи 
оперативни резултати, подобряване на качеството на кредитния портфейл, затвърждава се 
сравнителното преимущество при повечето показатели за качество на доходите и 
възвръщаемостта. 

Допълнително положително влияние върху рейтинга на „Банка ДСК“ АД може да окаже 
устойчивото подобряване в качеството на портфейла, повишаване на генерираната печалба и 
нетния финансов резултат, като успоредно с това се поддържат стабилни 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 22 808 868 15 902 565 14 451 306 12 144 772 11 643 119 

Брутни кредити 13 951 058 8 864 731 8 095 936 7 396 143 7 128 178 

Собствен капитал 3 182 897 2 924 040 2 668 482 1 557 622 1 537 210 

Общ лихвен доход 625 294 478 010 431 442 464 180  532 452 

Нетен финансов резултат 193 036 245 875 217 178 262 024 282 195 

Обща капиталова адекватност 21.81% 27.32% 16.42% 17.15% 17.63% 

Нетен лихвен марж 3.03% 3.26% 3.85% 4.52% 5.29% 

Възвръщаемост на активите 0.96% 1.60% 1.69% 2.21% 2.47% 

Брутен размер класифицирани експозиции / Общо кредити  6.57% 7.83% 9.68% 16.13% 18.60% 

Нетен коефициент на генериране на просрочия 2.73% -1.23% -6.60% -2.29% -3.59% 

Коефициент на ликвидност  -   n/a  n/a 25.38 31.33 

Отношение на ликвидно покритие 294% 330% 416% n/a 219% 

 
 

*Рейтингова история: 
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РЕЙТИНГ НА 
ФИНАНСОВА СИЛА 

Първоначален 
рейтинг 

Актуализация Актуализация Мониторинг 

13.5.2013 13.5.2014 11.5.2015 8.9.2015 

Дългосрочен рейтинг: ВВВ ВВВ BВВ ВВВ  (под наблюдение) 

Перспектива : стабилна стабилна стабилна - 

Краткосрочен рейтинг : А-3 А-3 А-3 А-3 (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. (таблицата по-долу). 

 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА* Мониторинг Преглед Преглед Преглед Преглед 

Дата на рейтингов комитет: 27.01.2016 10.05.2016 11.05.2017 22.05.2018 23.05.2019 

Дата на публикация: 12.02.2016 11.05.2016 16.05.2017 25.05.2018 27.05.2019 

Дългосрочен рейтинг : BBB- BBB- BBB- BBB BBB 

Перспектива : Негативна Негативна Стабилна Стабилна Стабилна 

Краткосрочен рейтинг : А-3 А-3  А-3  А-3  А-3 

Дългосрочен рейтинг по национална скала: АА- (BG) АА- (BG) АА- (BG) АА- (BG) АА- (BG) 

Перспектива: Стабилна Стабилна Стабилна Стабилна Стабилна 

Краткосрочен рейтинг по национална скала: А-1+ (BG) А-1+ (BG) А-1+ (BG) А-1+ (BG) А-1+ (BG) 

 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА* Преглед Преглед 

Дата на рейтингов комитет: 03.06.2020 04.06.2021 

Дата на публикация: 04.06.2020 08.06.2021 

Дългосрочен рейтинг : BBB BBB 

Перспектива : Стабилна Положителна 

Краткосрочен рейтинг :  А-3  А-3 

Дългосрочен рейтинг по национална скала: АА- (BG) АА- (BG) 

Перспектива: Стабилна Положителна 

Краткосрочен рейтинг по национална скала: А-1+ (BG) А-1+ (BG) 

 


