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Дългосрочен рейтинг : BBB- BBB 

Перспектива : положителна стабилна 

Краткосрочен рейтинг : А-3 А-3 

Дългосрочен рейтинг по национална скала: А+ (BG) АA- (BG) 

Перспектива: положителна стабилна 
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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 е предоставяла следните допълнителни услуги на рейтингованата единица: Оценка на финансово състояние и 
изготвяне на финансови анализи и доклади за прдприятия  

 

  
                                                                                          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 29.06.2021г. заседание на 
Рейтингов Комитет на БАКР е разгледан доклад по 
извършения преглед на кредитния рейтинг на 
„Юробанк България” 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 „Юробанк България” АД следните 
рейтинги: 

 Повишава Дългосрочния рейтинг на 
финансова сила от BBB- на ВВВ, при запазен 
краткосрочен рейтинг A-3; 

 Повишава Дългосрочния рейтинг по 
национална скала от A+ (BG) на AА- (BG) и 

повишава  Краткосрочния рейтинг по 
национална скала от A-1 (BG) на А-1+ (BG) 

и променя перспективата по тях от 
„положителна” на „стабилна”, 

 с което изразява своето становище за  
затвърждаване на успешно осъщественото 
вливане на закупената Банка Пиреос АД в баланса 
и дейността на банката, с всички оперативни 
характеристики на този процес и влиянето му 
върху дейността през първата цяла година на 
обединената банка, постигнати високи оперативни 
резултати, устойчиво подобряване качеството на 
кредитния портфейл, както и на утвърждаването на 
банката сред водещите в банковата система в 
страната по редица качествени и количествено 
измерими критерии. 

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: 

mailto:v.petrov@bcra-bg.com
mailto:v.velichkova@bcra-bg.com
mailto:k.dimitrova@bcra-bg.com
mailto:stamenova@bcra-bg.com
https://www.bcra-bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf
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(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 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 
 

 

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


 

 
РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА 
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  
Дългосрочен/краткосрочен рейтинг: BBB / A-3 (стабилна)  
Рейтинг по национална скала: АA- (BG) / А-1+ (BG) (стабилна) 

Евлоги Георгиев 95, ет. 1 

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

www.bcra-bg.com        
 

БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
 

3 

„Юробанк България“ АД  
 

Акционерна структура и управление 

За изминалия период на годишния преглед 
акционерният капитал на „Юробанк България“ АД 
не търпи промени и се запазва в размер на 560 323 
302 лв., разпределени в същия брой акции с 
номинал 1 лв. всяка.  

През м. март 2020г. е одобрено отделяне на ниво 
група в банковия сектор на Юробанк Ергасиас С.А., 
като е учредено ново дружество с банкова дейност 
– Юробанк С.А., правоприемник на Юробанк 
Ергасиас С.А. като по този начин Юробанк С.А. 
придобива всички акции от дъщерните дружества 
на Юробанк Ергасиас С.А. – мажоритарен 
собственик (с 56.14% дял към 31.12.2020г.) на 
Юробанк България АД. 

През м. август 2020г. настъпват промени в 
Надзорния съвет, като последните трима изброени 
в неговия състав са нови независими членове:  

 Георгиос Провопулос - Председател на НС; 

 Теодорос Каракасис – Зам. Председател на НС; 

 Анастасиос Николау – Член на НС; 

 Ставрос Йоану – Член на НС; 

 Михалакис Луис – Член на НС; 

 Джон Дейвид Бътс – Член на НС. 

 Оливър Елингам - Независим член на НС 

 Ясми Рали - Независим член на НС 

 Иви Вига - Независим член на НС. 

Към края на юни 2020г. към състава на 
Управителния съвет на банката е вписан 
Панайотис Мавридис, в резултат на което 
Управителният съвет става състоящ се от 
четирима члена, както следва: 

 Петя Димитрова – Председател на УС и Главен 
изпълнителен директор; 

 Димитър Шумаров – Член на УС, Изпълнителен 
директор и Главен финансов директор; 

 Асен Ягодин – Член на УС и Изпълнителен 
директор. 

 Панайотис Мавридис - Член на УС и главен 
оперативен директор 

Предвид безпрецедентната COVID–19 криза, 
разразила се през 2020г. и тежкия й ефект върху 
малкия и среден бизнес, Юробанк България се е 
включила в различни програми за подкрепа на този 
икономически сегмент, сред които споразумения с 
Българска банка за развитие и ЕИФ (JEREMIE и 
COSME), с отчитане на бъдещия им ефект, който 

се предвижда да бъде разгърнат през 2021г. В тази 
връзка банката е предложила отсрочване на 
задължения на своите клиенти, които изпитват 
затруднения при обслужването на кредитите си. 

Капиталова адекватност 

В периода на преглед Банката възстановява по-
високите си нива на капиталовата адекватност 
(след еднократен спад към края на 2019г. в 
резултат на вливането на Банка Пиреос България), 
като постигнатото към края на март 2021г. равнище 
(22.0%) е с половин процентен пункт по-малко от 
средното за банковата система и за банките от 
първа група (22.5%) и значително над 
регулаторните изисквания. Изменението се 
обуславя от поддържано трайно нарастване в 
размера на капиталовата база, допълнено от 
понижена в периода на преглед стойност на РПА 
(рисково претеглени активи). 

През 2020г. и първото тримесечие на 2021г. 
Банката отчита и добре изразено понижение в 
отношението на нетния размер на необслужвани 
експозиции към капиталова база. 

Регистрирано е и подобрение в нивото на 
изчислявания за надзорни цели ливъридж, а 
покритието на минимално изискуемото му равнище 
остава значително. 

Ресурси 

След регистрирания годишен ръст на ресурсната 
база на Юробанк България през 2019г. (38.3%), 
обусловен както от вливането на придобитата 
Банка Пиреос България, така и от органичен ръст, 
през последната завършена година (2020) 
възходящата тенденция се запазва с годишно 
повишение от 8.2%. В сравнителен план 
постигнатото повишение на привлечените средства 
за 2020г. е близко до отчетеното от банковата 
система като цяло (8.8%). Първа група банки 
продължава да се характеризира с чувствително 
по-висок годишен ръст (17.4%, при 14.0% за 
предходните две години). За първите три месеца 
на 2021г. обаче оценяваната банка регистрира 
ръст на ресурсната база от 3.8% спрямо края на 
2020г., като превишава с над 1 п.п. постигнатия 
ръст за системата и референтните групи.  

През периода на годишния преглед не се 
наблюдават съществени изменения във валутната 
и срочната структура на депозитите. Доминиращи 
се запазват депозитите в лева и „на виждане“. 
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Размерът на гарантираните депозити продължава 
да нараства, но изпреварващият ръст на 
негарантираните депозити води до продължаване 
на свиването на дела на гарантираните депозити 
От друга страна процесът на намаление на дела на 
гарантираните депозити се приема и като израз на 
нарастващо доверие към банката. Темпът на това 
намаление от началото на анализирания период, 
започва да забавя своя темп, и спадането им като 
дял за последната 2020г. е с 1.1 п.п. (при средно 
годишни темпове от около 3 п.п. от началото на 
периода. Независимо от понижаващия се дял на 
гарантираните депозити нивото им се запазва 
относително високо – 65.9%.  

Банката се характеризира с много добри нива от 
над 93% на подновяване на депозитите.  

Делът на най-големите 15 депозита в депозитния 
портфейл на банката продължава да се понижава 
в резултат на устойчивия ръст на депозитната 
база, като се запазва относително ниското ниво на 
концентрация.  

Банката разполага както с външни финансирания и 
кредитни линии, така и с одобрен лимит за 
финансова подкрепа от банката-майка (Юробанк 
С.А.).  

Качество на активите 

След като основното събитие за Юробанк 
България АД през предходната 2019 г.– сливането 
със закупената Банка Пиреос България – отразило 
се в ръст на активите на банката от над 36%, през 
изминалата 2020г. отново е регистрирано стабилно 
увеличение – от 8.2% (с реална база за годишно 
сравнение спрямо обединените активи в края на 
2019г.) , който е близко до средните за банката от 
годините преди вливането – 10.5% за 2018г. и 8.8% 
за 2017г. Това е близо и до средното за банковата 
система в страната увеличение на активите, което  
отчита леко, но стабилно повишаване на 
годишните темпове на растеж, след като за 
последната 2020г. ръстът общо за системата е 
8.6%, след 8.2% за предходната 2019г. и 7.9% за 
2018г. Както и при привлечените средства, така и 
при активите ръстът само за първите три месеца 
на 2021г. (3.6% спрямо края на 2020г.) е по-висок с 
1 п.п. от средното нарастване за системата и 
Първа група банки.  

Отчетените повишения, за разлика от предишните 
години, основно се дължат на ръста на 
инвестициите – с над два и половина пъти на 
годишна база (152.0%), което е за сметка най-вече 

на свиването на размера на Вземанията от 
кредитни институции – с над 1.1 млрд.лв. С това 
и относителният дял на последните вече е под 5% 
в структурата на активите, докато 
инвестициите за първи път в изследвания период 
надхвърлят 15% дял от активите. В този аспект, 
годишното увеличение на водещия елемент в тази 
структура – кредитите е близо до общото на 
активите, поради което и техният дял се запазва 
стабилно на средно около 65% през последните 
години. Постигнатият общ дял на кредити и 
инвестиции от почти 80% се отразява в 
повишаване на доходоносната част в структурата 
на активите на Юробанк България АД, в основата 
на посочените по-нататък високи показатели за 
качество на доходите и възвръщаемост. 

Графика № 1: Структура на активите на Юробанк България в отн. 
дялове (%) 

 

Вътрешно в структурата на инвестициите също 
настъпват промени през последната година. 
Заедно с общия им обем, силно нарастват не само 
силно преобладаващите до края на 2019г. 
Държавни Ценни Книжа (с близо 90% дял от 
дълговите инструменти, но също така и 
корпоративните ценни книжа – повишаващи 
значението си в този портфейл до около 30% в 
края на 2020г. Тези вложения представляват 
облигации издадени от европейски банки – 41% от 
които с най-високия кредитен рейтинг.   

 С най-голям дял в кредитния портфейл се 
запазват кредитите на предприятия (55.6% в края 
на март 2021 г.), като стабилно поддържат този дял 
през целия изследван период, с минимални 
изменения в рамките на 1-2 п.п. годишно. . С този 
дял на корпоративните кредити банката е много 
близо и малко над средното за банковата система 
в страната за последните две години – 54.7% за 
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2020г., и в по-голяма степен над средното за 
банките от Първа група (51.5%). Експозициите на 
дребно също стабилизират тежестта си на почти 
44%, с изпреварващ ръст (12.1%) за последната 
година, спрямо този на кредитите към предприятия 
(7.2%) и като цяло очертават картина на утвърдена 
структура през годините в това основно 
разделение на кредитния портфейл. 

Банката се характеризира с много добре 
диверсифициран корпоративен кредитен портфейл 
по отрасли без концентрация или значителна 
експозиция към рискови отрасли засегнати в 
голяма степен от настоящата пандемична 
обстановка.  

Номиналният размер и делът на необслужваните 
кредити продължават да намаляват чувствително 
и през последната 2020г., въпреки продължаващия 
стабилен ръст на кредитите и след вливането през 
предходната година на портфейла от Банка Пиреос 
със значително по-лошо качество и по-високо ниво 
на необслужваните кредити в него. Така в края на 
2020г., делът на необслужваните кредити в 
брутния кредитен портфейл на „Юробанк 
България“ АД, вече за втора година е по-нисък от 
средния за системата и от този на банките от 
Първа група. В края на първото тримесечие на 
2021г. процесът на подобрение продължава, и с 
ново най-ниско ниво на този показател, банката 
затвърждава благоприятните си позиции в 
сравнително отношение с референтните групи – с 
над 1.5 п.п. по-добро (по-ниско) съотношение. 
Нетният коефициент на генериране на 
просрочия продължава да отчита отрицателни 
стойности, поради постоянно намаляващия размер 
на необслужваните експозиции, като и брутният 
се понижава, след повишението от предходната 
година, оставайки в рамките на намаляващо 
ниските стойности от предходните периоди. 
Покритието на брутния кредитен портфейл и 
на брутните класифицирани кредити с обезценки 
остава по-ниско от средното за системата, но в 
контекста на ускорения процес на подобрение на 
качеството на кредитите, не се оценя като 
недостатък. Делът на 15 групови кредитни 
експозиции в нетния кредитен портфейл 
продължава да регистрира относително ниски нива 
на концентрация по този признак. 

Качество на доходите 

През целия петгодишен период Юробанк България 
АД отчита характерната за цялата система 
спадаща възвръщаемост на лихвоносните 

активи, но въпреки това равнището на показателя 
се запазва значително по-високо както спрямо 
банковата система, така и в сравнение с Първа 
група банки. Цената на лихвените пасиви в края 
на 2020г отчита задържане в процеса на трайната 
тенденция на спад до едно от най-ниските нива в 
системата – 0.17%, като това ниво се запазва 
много по-благоприятно в сравнителен план спрямо 
средните за банковата система и за Първа група 
банки. Нивата на показателите брутен лихвен 
спред и нетен лихвен марж също отчитат слаб 
спад в края на 2020г. и в края на март 2021г., като 
и при тях в сравнителен план нивото продължава 
да е по-високо от средните за банковата система и 
за банките от Първа група. 

Отчетеният за 2020г. оперативен резултат е най-
високият за последните пет години, като темпът на 
повишение 18.9% е над два пъти по-висок от 
отчетения за предходната 2019 година (7.7%). За 
първото тримесечие на 2021 г. повишение също 
има, макар и минимално – с 0.3% спрямо аналогич-
ния период на предходната година. 

Финансовият резултат за 2020г. отчита спад с 
28.6% до 152.7 млн.лв. (след силни двуцифрени 
ръстове за предходните години. В голяма степен 
това намаление е повлияно от извършените през 
година разходи за обезценки за над 102 млн.лв. 
(70% годишно увеличение). Като цяло 
финансовите резултати и показатели могат да се 
обобщят като израз на стабилна основа за 
дейността на банката - при повечето показатели за 
доходност се наблюдава утвърждаване на 
преимуществото на Юробанк България АД в 
сравнително отношение с банковата система и 
референтната група. Най-силно изразено е 
предимството на оценяваната банка при лихвените 
маржове, възвръщаемостта на активите и цената 
на ресурсите, докато при някои показатели 
свързани с нелихвения доход, нетния доход от 
такси и комисиони и оперативните разходи, 
наблюдаваното изоставане се свива в 
потвърждение на положителните процеси 
следващи целия период на и след вливането на 
Банка Пиреос – с особеностите на силното 
повишаване на основни балансови показатели, с 
пряко влияние върху изследваните коефициенти. 
Независимо от понижения размер на финансовия 
резултат за 2020г. (в годината на повече от два 
пъти намалялата обща печалба на банките в 
страната) показателите свързани с печалбата и 
възвръщаемостта остават значително по-високи от 
средните, доказващи стабилност на банката в 
условията на обща несигурност от проявленията 
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във всички аспекти на продължаваща световна 
пандемична обстановка. 

Ликвидност 

През периода на преглед нивата на показателите 
за ликвидност на „Юробанк България“ остават 
стабилни и продължават да я позиционират 
благоприятно от гледна точка на изложеността ѝ на 
ликвиден риск. Вливането на „Банка Пиреос 
България“ не поражда съществени дисбаланси в 
поемащата банка и измененията в разглежданите 
съотношения за оценка на ликвидността ѝ могат да 
се определят като несъществени. Подобрена е 
структурата на текущите активи, но е понижено 
нивото на покритие на пасивите от тях. 

Стойностите на изчислявания за надзорни цели 
показател за ликвидно покритие се понижават, но 
остават значително над минимално изискуемото 
му ниво.  

Размер и системи 

След като още в края на 2019г., в резултат на 
придобиването и последващото сливане с Банка 
Пиреос България АД през ноември 2019г., активите 
на Юробанк България АД се повишават до 11.2 
млрд.лв., което я придвижва с 1 позиция напред по 
размер на активите, до четвърто място, като 
изпреварва Първа Инвестиционна Банка, то и за 
последната 2020г. банката заема тази позиция. 

Разликата обаче с намиращата се на предната 
(трета) позиция банка – ОББ, вече е по-малка от 
700 млн.лв. поради по-високия ръст на активите на 
Юробанк България (8.2%) от този на ОББ (5.1%) за 
последната година. 

И по размер на кредитния портфейл банката 
запазва завоюваното трето място от предходната 
2019 година, когато се придвижва с едно място 
напред, отново изпреварвайки Първа 
Инвестиционна Банка. С новото увеличение на 
кредитите на Юробанк България АД за последната 
година, банката се утвърждава стабилно след 
двете най-големи банки – Банка ДСК (със силен 
годишен ръст от вливането на закупената 
Експресбанк АД) и Уникредит Булбанк, със 
значителна преднина от близо 1.5 млрд.лв. пред 
следващите я в подреждането.  

След сливането с Банка Пиреос България в края на 
2019г., с депозитната си база в размер от 9.4 
млрд.лв Юробанк България достига трета позиция 
в класацията по размер на депозитите. Въпреки 
ръста от 8.4% за 2020г., с изпреварващия си ръст 
от 22.8% за годината, ОББ измества от третата 
позиция Юробанк България, която остава четвърта 
с преднина от над 1.1 млрд.лв. пред депозитите на 
Първа Инвестиционна Банка. Разликата до 
изпреварилата я банка ОББ обаче е по-малка – 500 
млн.лв., а към края на първото тримесечие на 
2021г. намалява до 346.6 млн.лв. 

 
 
 

През разглеждания период „Юробанк България“ АД продължава да отчита подобрение 
в дейността си и постигнатите резултати в първата пълна година след вливането на 
закупената Банка Пиреос 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. Банката се утвърждава сред водещите в 
банковата система на страната, с ръстове на привлечени средства и активи, в година 
с над два пъти по-ниска печалба общо за системата и финансови резултати, повлияни 
от оценката на риска на настоящата глобална пандемична обстановка. Постигнати са 
високи оперативни резултати, продължаващо стабилно подобряване на качеството на 
кредитния портфейл, затвърждава се значителното сравнително преимущество на 
банката при повечето показатели за качество на доходите и възвръщаемостта. 
Допълнително положително влияние върху рейтинга на „Юробанк България“ АД 
може да окаже задържането на подобряването 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. 
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Основни финансови показатели: 

(хил.лв.)  3.2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Балансово число 12 545 602 12 103 849 11 183 700 8 197 199 7 420 982 6 818 262 

Брутни кредити 8 348 616 8 063 843 7 422 527 5 608 184 5 198 132 4 626 903 

Собствен капитал 1 658 594 1 623 547 1 473 294 1 250 660 1 236 587 1 147 985 

Общ лихвен доход 92 151 378 202 350 510 325 393 298 888 305 666 

Нетен финансов резултат 38 467 152 675 213 699 157 427 136 265 119 570 

Обща капиталова адекватност 21.96% 20.91% 16.82% 20.06% 21.77% 23.35% 

Нетен лихвен марж 3.53% 3.69% 4.11% 4.37% 4.37% 4.62% 

Възвръщаемост на активите 1.27% 1.35% 2.32% 2.02% 1.94% 1.84% 

Брутен размер класифицирани експозиции / 
Общо кредити  

6.45% 6.64% 8.36% 11.54% 17.77% 23.13% 

Нетен коефициент на генериране на просрочия 0.04% -1.26% -0.53% -4.49% -3.88% -0.79% 

Коефициент на ликвидност  -    -   n/a n/a 39.15 40.12 

Коефициент на ликвидно покритие 360% 347% 564% 509% 575% 541% 

 
 
 

*Рейтингова история:  

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА 
СИЛА 

Първоначален 
рейтинг 

23.06.2011 

Мониторинг 
26.10.2011 

Актуализация 
21.05.2012 

Мониторинг 
10.05.2013 

Дългосрочен рейтинг: ВВВ ВВВ ВВВ ВВ+ 

Перспектива: стабилна в развитие негативна негативна 

Краткосрочен рейтинг: А-2 А-2 А-2 В 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА 
СИЛА 

Актуализация 
28.06.2013 

Актуализация 
27.06.2014 

Актуализация 
26.06.2015 

Мониторинг 
08.09.2015 

Дългосрочен рейтинг: 
ВВ+ ВВ+ ВВ+ 

ВВ+ (под 
наблюдение) 

Перспектива: стабилна стабилна стабилна  

Краткосрочен рейтинг: В В В В (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* Мониторинг Актуализация Преглед Актуализация 

Дата на рейтингов комитет : 27.01.2016 30.06.2016 29.06.2017 28.06.2018 

Дата на публикация : 12.02.2016 01.07.2016 30.06.2017 29.06.2018 

Дългосрочен рейтинг : BB+ BB+ BB+ BBB- 

Перспектива : стабилна положителна положителна стабилна 

Краткосрочен рейтинг : B B B А-3 

Дългосрочен рейтинг по 
национална скала: 

BBB+ (BG) A- (BG) A- (BG) А (BG) 

Перспектива: стабилна положителна положителна стабилна 

Краткосрочен рейтинг по 
национална скала: 

A-2 (BG) A-1 (BG) A-1 (BG) А-1 (BG) 

 



 

 
РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА 
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  
Дългосрочен/краткосрочен рейтинг: BBB / A-3 (стабилна)  
Рейтинг по национална скала: АA- (BG) / А-1+ (BG) (стабилна) 

Евлоги Георгиев 95, ет. 1 

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

www.bcra-bg.com        
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РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА 
СИЛА* Преглед Преглед Преглед 

Дата на рейтингов комитет: 28.06.2019 30.06.2020 29.06.2021 

Дата на публикуване 02.07.2019 02.07.2020 30.06.2021 

Дългосрочен рейтинг : BBB- BBB- BBB 

Перспектива : стабилна положителна стабилна 

Краткосрочен рейтинг : А-3 А-3 А-3 

Дългосрочен рейтинг по 
национална скала: 

А (BG) А+ (BG) АA- (BG) 

Перспектива: стабилна положителна стабилна 

Краткосрочен рейтинг по 
национална скала: 

А-1 (BG) А-1 (BG) А-1+ (BG) 

 


