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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 
на Европа. 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) 
присъжда на „Инвестбанк” АД следните 
рейтинги: 

 Дългосрочен рейтинг на финансова сила B- , 
перспектива „стабилна” и краткосрочен 
рейтинг на финансова сила C; 

 Дългосрочен рейтинг по национална скала от 
B (BG) на B- (BG), като запазва „стабилна” 
перспектива и краткосрочен рейтинг по 
национална скала C (BG). 

Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на кредитен 
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, БНБ, НСИ, база данни на БАКР, консултанти 
и други източници на публична информация.  

Политическата обстановка в България се запазва 
стабилна, а правителството се ангажира да ускори 
процеса по включването на страната към 
еврозоната, като официално подаде писмо за 
намерението си. През август 2018г. Министерският 
съвет одобри и съответен План за действие, 
включващ мерки, насочени към присъединяването 
на България към Валутния механизъм II (ERM II) и 
към Банковия съюз до м. юли 2019 година. 
Предвиждат се редица промени в законодателство, 
касаещи подобряване на надзора на финансовия 
сектор, рамката по несъстоятелността, борбата с 
„изпирането на пари“ и модернизацията на 
управлението на държавните предприятия. 
Мерките ще се осъществяват координирано от 
национални и международни институции, а 

напредъкът във всички тези области, ако и когато 
бъде постигнат, трябва да отвори пътя за 
присъединяване на страната едновременно към 
ERM II и Банковия съюз.  

През първата половина на 2018г. икономиката на 
страната бележи реален ръст от 3.4%1 (3.6% през 
2017г.), като основен двигател на растежа на БВП 
остава вътрешното търсене. Подкрепяно от 
благоприятното развитие на трудовия пазар и 
ръста на кредитирането, потреблението на 
домакинствата нараства със 7.9% на годишна база 
през първото полугодие на 2018г. Бруто 

                                                 
1 Неизгладени данни. 
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образуването на основен капитал значително се 
ускорява, като отчита годишен ръст от 8.5% при 
3.3% за същия период на 2017г. Нетният износ има 
отрицателен принос и ограничава растежа на БВП 
през първата половина на 2018г. 

Брутният външен дълг на страната към края на 
август 2018г. възлиза на 33 805 млн. евро или 
61.1% от прогнозния БВП, нараствайки в 
номинално изражение с 408 млн. евро спрямо края 
на 2017г. Делът на външния дълг на публичния 
сектор се понижава до 18.2%, докато този на 
частния сектор се покачва до 81.8% от общия 
външен дълг.  

Към края на август 2018г. международните 
резерви на БНБ възлизат на 23 960 млн. евро. 
(43.3% от прогнозния БВП), осигурявайки 160.7% 
покритие на паричната база, формиращо солиден 
буфер използван от централната банка за да 
гарантира стабилността на валутния борд. 

Притокът на преки чуждестранни инвестиции 
към страната продължава да се понижава до 0.4% 
от БВП за периода януари - август 2018г., 
отчитайки номинален спад от 71.6% спрямо същия 
период на предходната година.  

Данните за трудовия пазар продължават да 
показват благоприятно развитие, отбелязвайки 
рекордно високи показатели за икономическата 
активност и заетостта на населението. Възходяща 
се запазва тенденцията за заплащане на труда.  
През първото полугодие на 2018г. средната 
месечна брутна работна заплата достига 1 101 
лв., отчитайки номинален ръст от 7.6% спрямо 
същия период на 2017г., а основен фактор за 
растежа на заплатите в някои икономически 
дейности продължава да бъде ежегодното 
покачване на минималната работна заплата, при 
която от началото на 2018г. е в сила повишение от 
11%, до 510 лв. на месец. Последното се отразява 
и в продължаващо нарастване на разходите за 
труд в икономиката. 

Ценовото равнище в България продължава да се 
покачва. През септември 2018г. годишният темп на 
инфлация (измерен чрез ХИПЦ) достига 3.6%, а 
средногодишната инфлация за последните 12 
месеца се ускорява до 2.3%.  Цените на пазарните 
услуги, подкрепяни от засилването на вътрешното 
търсене, запазват възходящата си динамика и 
имат основен принос за покачването на ценовото 
равнище в страната, а допълнителен 
проинфлационен натиск се генерира от 
повишението на някои административно 

регулирани цени. Сред външните фактори, 
значителен принос има поскъпването на петрола и 
на други основни суровини на международните 
пазари, което се инкорпорира в цените на 
хранителните и енергийните стоки.  

Нарастващата икономическа активност през 
последните години осигурява подобрение в 
състоянието на публичните финанси на страната. 
За периода януари – август 2018г. общите 
бюджетни приходи по Консолидираната фискална 
програма (КФП) нарастват с 11.6% спрямо същия 
период на предходната година, като основен 
принос за това имат данъчните приходи (отчетен 
годишен ръст от 10.0% на общите данъчни 
приходи, които съставляват 82.3% от общите 
постъпления по КФП за периода). Бюджетното 
салдо към м. август 2018г. е положително, в размер 
на 2 388 млн. лв. (или 2.2% от прогнозния БВП), 
аналогично на това, за същия период на 
предходната година (2 151 млн. лв. или 2.1% от 
БВП). Заложената бюджетна цел по КФП за 2018г. е 
дефицит в размер от 1.0% от БВП, но спрямо 
изпълнението на бюджета до момента, очакваме 
2018г. да бъде трета поредна година със заложен 
дефицит и постигнато положително бюджетно 
салдо. 

В бюджетната рамка за 2019г. е заложен дефицит 
по КФП в размер на 0.5% от БВП, а в 
актуализираната средносрочна прогноза се 
запазват целите за балансирано бюджетно салдо 
през 2020 и 2021г. През 2019г. правителството 
планира увеличение на заплатите за заетите в 
бюджетния сектор със средно около 10%, с 
изключение на образованието, където ще се 
придържа към вече съществуващия ангажимент за 
увеличение на заплатите с 20%. От първи януари 
минималната работна заплата в страната става 560 
лв. на месец. Пенсиите ще нарастат с 5.7% от 
първи юли 2019г., а максималният им размер се 
повишава до 1 200 лв. Заложените мерки с 
фискално въздействие в осигурителната политика 
включват още увеличава-не на максималния 
осигурителен доход на 3 000 лв. и увеличаване на 
минималния осигурителен доход за 
самоосигуряващите се лица на 560 лв. 

Нивото на държавния дълг, представено като 
съотношение „държавен дълг / БВП“, продължава 
да намалява, като към края на м. август 2018г. 
достига 20.6% от прогнозния БВП (при ниво в края 
на 2017г. от 23.9% и 27.4% в края на 2016г.), а 
стойността му е 22 320 млн.лв., намалявайки 
номинално с 1 215 млн.лв. спрямо края на 2017г. 
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Дългът на сектор „Държавно управление“ се 
оценява като положителен фактор в сравнителен 
план с ЕС. Към края на второто тримесечие на 
2018г. консолидираният дълг на страната възлиза 
на        24 815 млн. лв. или 23.8% от БВП, което е 
значително по-ниско ниво на държавен дълг 
спрямо максимално допустимата референтна 
стойност на Маастрихтския критерий за 
конвергенция от 60% и подрежда страната сред 
трите държави в ЕС с най-нисък държавен дълг, 
като пред нея се нареждат само Естония и 
Люксембург. 

Българските ДЦК се отличават с относително 
ниска доходност за региона, като тази по 
дългосрочната бенчмаркова емисия с матуритет 
10г. и 6 м., на база реално сключени сделки на 
вторичен пазар, за първи път пада под прага от 1% 
през януари 2018г., а през август достига 0.81%, 
което е и най-ниската месечна стойност на 
дългосрочния лихвен процент за оценка на 
степента на конвергенция, отчитана досега.  

Банковата система на страната остава стабилна, 
като се характеризира с продължаващо нарастване 
на активите, поддържан в последните две години и 
половина ръст на привлечените под форма на 
депозити средства и увеличение в кредитирането. 
В последното, към края на м. юни 2018г. е 
отбелязан и рекорден за последните пет години 
ръст от 6.1% спрямо същия период на предходната 
година. Същевременно продължава и процесът по 
подобряване качеството на банковите портфейли, 
като съотношението между брутните необслужвани 
експозиции и брутната балансова стойност на 
кредитите намалява, оставайки на относително 
високо ниво (9.1%). Налице са известни структурни 
промени, свързани със смяна на собствеността в 
някои банки, по-нататъшен отлив на гръцки 
капитал и продължаващата консолидация в 
системата. За да се гарантира плавен преход към 
Банковия съюз, през 2019г. Европейската 
Централна Банка (ЕЦБ) планира да извърши 
преглед на качеството на активите и стрес-тестове 
на български банки 2. 

В края на периода на актуализация (19.06.2018г.) е 
взето решение за увеличаване на акционерния 

                                                 
2 В публикувано от ЕЦБ прессъобщение от 12.11.2018г. на 
оценка ще бъдат подложени шест банки: УниКредит Булбанк 
АД; Банка ДСК ЕАД; Обединена българска банка АД; Първа 
инвестиционна банка АД; Централна кооперативна банка АД и 
Инвестбанк АД 

капитал на „Инвестбанк“ АД с 10 млн.лв., като 
всички нови акции са записани от основния 
акционер „Феста Холдинг“ АД, с което не настъпва 
значима промяна в акционерната структура на 
банката. 

На 12.07.2018г. е окончателно финализирана 
сделка по придобиване от „Инвестбанк“ АД на 
„Търговска банка „Виктория“ ЕАД (б.дъщерно 
дружество на „Корпоративна търговска банка“ АД 
(н)), след което с договор за преобразуване от 
06.08.2018г. е оформено юридическото вливане на 
Търговска банка „Виктория“ ЕАД (Преобразуващо 
се дружество) в „Инвестбанк“ АД (Приемащо 
дружество), като последната става универсален 
приемник  на преобразуващото се дружество, което 
се прекратява без ликвидация, а всичките му 
активи, пасиви и неимуществени права и 
задължения преминават към приемащото 
дружество. Увеличаване на капитала на 
приемащата банка, като ефект от сливането, няма 
да се извършва, тъй като тя притежава акции/те в 
преобразуващото се дружество. Регулаторът на 
банковата дейност в страната, разрешава 
описаното вливане (Решение на Управителен съвет 
на БНБ 116 354 / 01.11.2018г.).  

През анализирания период в Надзорния съвет не 
са извършвани промени и към ноември 2018г. той e 
в състав: 

 Петя Иванова Баракова-Славова – 
Председател; 

 „Феста Холдинг“ АД, ЕИК 103123984, 
представлявано от Златомир Димитров; 

 Димитрийка Лазарова Андреева. 

През 2017г. не са извършвани промени в 
Управителния съвет на банката, а през 2018г. от 
него последователно са освободени Емилия 
Трайкова (23.03.2018г.) и Пламен Милков 
(02.10.2018г.) и на тяхно място са назначени 
Ивайло Василев Сотиров (04.09.2018г.) и Иван 
Цветков Бачовски (29.10.2018г.), с което състава му 
към ноември 2018г. е: 

 Здравка Руменова Русева – Председател на УС 
и Изпълнителен директор;  

 Весела Иванова Колева-Джиджева – член на 
УС и Изпълнителен директор; 

 Ивайло Василев Сотиров - член на УС и 
Изпълнителен директор; 

 Иван Цветков Бачовски - член на УС. 
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През 2017г. капиталовата база на банката отчита 
значително понижение от 14.4% (32.5 млн.лв.), 
последвано от допълнително такова от 1.8% за 
първото полугодие на 2018г. В основната си част 
намалението е формирано по линия на капитала 
от I-ви ред, а понижението в този от II-ри ред 
кореспондира изцяло с  намаление в стойността на 
подчинения срочен дълг. Основна причина за 
отчетения спад в базовия собствен капитал (СЕТ1) 
на банката е изпълнението на ангажиментите по 
одобрен от БНБ План за действия по извършената 
независима оценка на активите през 2016г., по 
който към края на 2017г. банката покрива в пълен 
размер остатъка от формирания допълнителен 
буфер калкулирани допълнителни провизии за 
загуба от обезценки по AQR 2016 в размер на 
29 295 хил.лв.  

В общия размер на рисковите експозиции към 
края на 2017г., за втора поредна година е 
отбелязано понижение - с 1.2% (след 1.9% в 
предходната 2016г.), а през първото полугодие на 
2018г. е налице ръст от 5.5% (3.0%) спрямо края на 
предходната година. 

Изпреварващото понижение на капиталовата база 
спрямо понижението на рисково претеглените 
активи през 2017г. и продължилото през първо 
полугодие на 2018г. едновременно понижение на 
капиталовата база и повишение на рисковите 
експозиции, довеждат до намаление в общата 
капиталова адекватност със значимите 2.56 п.п. 
през 2017г., достигайки 19.14% в края на годината 
и до спад с още 1.15 п.п., до ниво 15.43% в края на 
юни 2018г., което в ретроспективен план е най-
ниското отчетено след края на 2012г. С така 
достигнатите нива на капиталова адекватност 
банката се позиционира вече значително под 
средните нива за банковата система (22.08% в 
края на 2017г. и 20.82% към 30.6.2018г.) и банките 
от втора група (22.72% в края на 2017г. и 22.30% 
към 30.6.2018г.), но оставайки все още над 
минимално изискуемите (13.5%). 

През периода на актуализация банката увеличава 
и продължава да поддържа по-високи нива на 
некоригиран (12.8-13.3) и коригиран ливъридж 
(31.5-31.8) спрямо средните за банковата система 
и за банките от втора група. Значително по-
високите стойности на коригирания ливъридж за 
рейтингованото дружество спрямо средните за 
банковата система (9-10) и банките от втора група 
(10) се обуславят от значително по-големият дял, 
на дълготрайните активи в общите такива.  

В периода на преглед, поради значителното 
намаление на капиталовата база, протекло при 
изоставащо за 2017г. намаление в нетния размер 
на класифицираните експозиции и увеличение на 
последните през първата половина на 2018г., 
довеждат до продължаващо влошаване в 
съотношението нетен размер на класифицирани 
експозиции към капиталова база с 5.8 п.п. и с 9.2 
п.п. В сравнителен план нивото на показателя 
остава на ниво значително по-високо спрямо 
средните за банковата система и за банките от 
втора група, които отчитат трайна тенденция на 
понижение.  

В резултат на значителната загуба отчетена за 
четвъртото тримесечие на 2017г. и невъзможността 
тя да бъде компенсирана от печалбите в 
следващите две тримесечия, стойността на 
коефициента възвръщаемост на собствения 
капитал е силно влошена и получава отрицателни 
стойности, които губят аналитичната стойност и не 
могат да бъдат сравнени със средните нива за 
банковата система (9.6% за 2017г.) и банките от 
втора група (9.4% за 2017г.) 

Формираната през предхождащите анализирания 
период две приключени финансови години (2015 и 
2016г.) тенденция на намаление на ресурсната 
база е променена в периода на настоящия преглед, 
като за 2017г. е отчетено нарастване на общия 
размер на привлечените средства с 4.1%, а през 
първите шест месеца на 2018г. тенденцията е 
продължена с отчетен ръст от 3.7%. Увеличението 
е формирано основно по линия на корпоративния 
депозитен портфейл, в който ръстът за 2017г. е 
18.5%, последван от още 12.2% за I-во полугодие 
на 2018г. Процесът протича на фона на погасен 
дълг на банката по кредитна линия на „Българска 
банка за развитие“ АД, с което практически са 
нулирани привлечените от кредитни институции 
средства. Посочените ръстове за банката през 
2017г. са по-ниски от тези, за банковата система 
(6.5%) и банките от втора група (10.5%), но ги 
надвишават за полугодието на 2018г., когато те са 
съответно – ръст от 2.9% за системата и спад от 
4.7% отчетен от Втора група банки. 

В структурата на депозитна база не се наблюдават 
съществени промени през разглеждания период, 
като тя продължава да е доминирана от депозитите 
на физически лица, а в сравнителен план се 
запазва тенденцията делът на депозитите на 
физически лица в общата ресурсна база на банката 
да превишава средните стойности за банковата 
система и за банките от втора група. Запазена е 
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доминиращата роля на срочните депозити в 
привлечените и от домакинства и от некредитните 
институции средства. Концентрацията в 
ресурсната база остава умерена, при нарастващи 
дялове на 15-те най-големи вложители в банката и 
в края на 2017г. и към края на юни 2018г. 

В края на 2017г. сумата на активите на 
„Инвестбанк“ АД отчита годишен ръст от 2.0%, 
след като през 2016г. e налице намаление спрямо 
предходната година с 2.0%. За посоченият период 
активите на банковата система нарастват с 6.2% 
(5.2% за 2016г.), а тези на банките от втора група с 
9.9% (9.2%). Тенденциите се запазват през 
първото полугодие на 2018г., когато активите на 
банката нарастват с 2.8% спрямо края на 
предходната година, при ръст за банковата 
система от 2.4% и спад от 5.4% за банките от втора 
група.   

Размерът на инвестиционния портфейл на 
банката нараства в края на 2017г. и намалява  през 
първото полугодие на 2018г. (значително по-малко 
спрямо ръста), като запазва стабилен относителен 
дял от около и малко под 30% в ретроспективен 
план от 2013г. до момента. Последният надхвърля 
значително средния за банкова система (14.3% 
към края на 2017г. и 13.6% към юни 2018г.) и за 
банките от втора група (14.0% за 2017г. и 13.3% 
към юни 2018г.). Регистрираният през 2017г. ръст  
в инвестиционния портфейл се дължи основно на 
увеличения размер дълговите инструменти (7.6%), 
които продължават да са водещият вид инвестиция 
(с дял от 86.6%), като са съставени почти изцяло 
(98%) от Държавни ценни книжа. С втори по тежест 
в портфейла дял остават инвестиционните имоти 
(поддържано след 2016г. ниво от около 12%), в 
чиято стойност е отчетен ръст от 5.4% през 2017г. 
и 0.5% за първото полугодие на 2018г. 

След прекъсната през 2016г. двугодишна 
тенденция на нарастване на брутния кредитен 
портфейл и отчетен спад от 11.3%, банката отчита 
почти нулев ръст за 2017г. (0.04%). В сравнителен 
план, след годината на прегледа на качеството на 
активите на българските банки, брутните кредити 
на банковата система започват постепенно да 
нарастват и след минималния ръст от 0.6% за 
2016г., през 2017г. увеличението вече е с 3.0%. 
Само за шестте месеца на 2018г. ръстът е вече с 
5.0% спрямо края на 2017г., докато Инвестбанк 
отчита отново спад от 5.2% за същия период. По 
дял на брутните и на нетните кредити в общите 
активи, банката остава на ниво значително под 
средните за системата и за банките от втора група. 

В структурно отношение брутния портфейл на 
банката не търпи почти никакви промени за 
периода на актуализация, като продължава да е 
доминиран от кредитите към предприятия (малко 
под 80%). В срочната структура характерна 
промяна е намаление във водещата група 
експозиции по корпоративни кредити – тези за срок 
до 5 години, за сметка на тези за период между 5 и 
10 години. При физическите лица изменението е в 
посока нарастване (до най-висок дял в портфейла) 
на експозициите в групата с остатъчен срок над 20г. 
В структурата на корпоративния кредитен портфейл 
остава налична известна концентрация по отрасли. 

След отчетеното през 2016г. значително 
повишаване на влошените кредити до ниво от 
28.1% (повишение с 5.7 п.п.) от брутния кредитен 
портфейл3, през 2017г. следва ново повишение на 
нивото на лошите кредити, макар и с по-малка 
степен на увеличение (с 4.2%), достигайки дял от 
29.3% спрямо брутните такива. Влошаване в 
качеството на кредитния портфейл е видно и от 
отбелязаното за 2017г. почти двойно нарастване в 
размера на новокласифицираните през годината 
кредити в групата на необслужваните. В периода на 
преглед е отстранен дисбаланса спрямо банковата 
система, Инвестбанк да поддържа много по-ниски 
нива на покритие на брутните класифицирани 
кредити. В края на 2017г. и в края на юни 2018г. те 
са вече малко под средните за системата, а за 
известен период от време са и над средните за 
банките от втора група. 

В периода на преглед „Инвестбанк“ АД отчита 
увеличение в оперативната си печалба за 2017г. с 
26.1% спрямо предходната финансова година, а за 
полугодието на 2018г. реализира негативно 
изменение постигайки с 19.7% по-нисък оперативен 
резултат спрямо първото полугодие на 2017г. 
Позитивното изменение за 2017г. е формирано 
следствие еднопосочните въздействия от 
увеличения с 9.5% нетен лихвен доход (повлиян от 
значително намаление в разходите за лихви) и 
намалението на административните разходи със 
7.7%. Нелихвеният доход е с относително по-слабо 
за периода изменение от +1.8%. 

Негативната тенденция в първата половина на 
2018г. е повлияна основно от значимо намаление в 
размера на нетните печалби от операции с 
финансови активи. 

                                                 
3 Дължи се на прекласифицирането на експозиции в 
резултат от прегледа на качеството на активите (AQR), 
извършен през 2016г. 
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Нетният финансов резултат за финансовата 
2017г. е висок размер на загуба от 29.3 млн.лв., 
след като в предходни три финансови години са 
отчитани относително сходни нетни печалби, 
движещи се в диапазон 1.0 – 1.6 млн.лв. На фона 
на отчетеното подобрение в резултатите от 
оперативна дейност, регистрираната загуба е 
получена изцяло от високият размер на 
начислените за годината обезценки – нетирана 
стойност от 59.4 млн.лв. Значителното им 
нарастване спрямо предходен отчетен период е 
получено следствие изпълнени действия по 
одобрен от БНБ План по констатациите от 
независимия преглед и оценка качеството на 
активите на банката към 31.12.2016г., в резултат на 
които остатъкът от изчислените при прегледа 
допълнителни обезценки са включени в пълен 
размер за финансовата 2017г., като формирания 
допълнителен капиталов буфер към 31.12.2017г. е 
занулен и с това изпълнени препоръките на БНБ. 

 

В средния размер на доходоносните активи и през 
2017г. продължава да се наблюдава намаление, 
което е по-слабо изразено от спадът в приходите 
от лихви и довежда до понижение в стойността на 
показателя възвръщаемост на лихвоносните 
активи, чиято стойност на годишна база намалява 
с 0.50 п.п. към края на 2017г. (до 3.87%) и 
продължава да се изменя в същата посока като 
достига ниво от 3.52% към 30.06.2018г. 
Постигнатите от оценяваната банка равнища на 
показателя са по-ниски спрямо средните нива за 
банковата система (съответно 3.95% и 3.83% в 
края на двата разгледани периода), а нивата за 
банките от референтната група са съответно, по-
ниско от това на оценяваната банка към края на 
2017г. (3.82%) и по-високо към края на юни 2018г. 
(3.72%). 

Запазена през периода е тенденцията към 
понижение в цената на лихвените пасиви, но 
нивото ѝ (1.19 към края на 2017г. и 0.94 в края на 

юни 2018г.) остава значително по-висока от 
средните за банковата система (0.45% към края на 
2017г. и 0.38% към юни 2018г.) и за банките от 
втора група  (0.49% към края на 2017г. и 0.42% към 
юни 2018г.). 

Запазва се тенденцията на ръст по отношение на 
брутния лихвен спред на банката, като стойността 
му възлиза на 2.68% в края на 2017г. (2.45% година 
по-рано) и 2.58% в средата на 2018г. Секторът и 
банките от втора група се характеризират с 
понижения в стойностите на показателя, но при 
равнища (3.3%-3.5%) продължаващи да надхвърлят 
значително отчетените от банката. Аналогична 
динамика и позициониране на банката се 
наблюдава по показателя нетен лихвен марж. 

Нелихвеният доход на банката остава висок и 
нараства спрямо средния размер на активите, а в 
края на 2017г. покрива много голяма част от 
оперативните разходи (92.7%), с което надвишава 
значително средното ниво за банковата система 
(72.6%) и още повече това за банките от втора 
група (59.6%). 

През периода на преглед на рейтинга, собствения 
капитал на банката намалява със значителните 
16.2% за 2017г. (като пряк ефект от високият 
размер на отчетената за 2017г. загуба) и 
допълнително с още 0.8% през първото полугодие 
на 2018г., а в общите ѝ пасиви (сума от собствения 
капитал и пасивите) се наблюдават ръстове за 
всяка една от последните пет години, с изключение 
на 2016г. Тези еднопосочно въздействащи 
изменения водят до понижението в дела на 
собствения капитал в общите пасиви с 1.7 п.п. за 
2017г., който достига до ниво 7.8%, което е 
значително по-ниско и от средното ниво за 
банковата система (12.9%) и от това, за банките от 
втора група (12.3%). Към първото полугодие на 
2018г. разглежданото съотношение продължава да 
намалява, достигайки ниво от 7.5%, при банкова 
система със сходна посока на изменение, но на 
нива в по-висок диапазон. 
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През периода на преглед показателите за 
ликвидност на Инвестбанк се изменят, както 
следва: 

 Текущи активи към привлечени средства - 
след като в предходни две години (2015г. и 
2016г.) показателят намалява, достигайки ниво 
от 14.4%, през 2017г. е отбелязано нарастване 
в стойността му до 15.9%, която тенденция е 
продължена и в полугодието на 2018г. (20.1%), 
но нивото на съотношението остава далеч под 
поддържаните средни за банковата система и 
за банките от втора група нива около 36%; 

 Коефициентът на ликвидност - показателят 
се характеризира със слаби колебания в 
относително еднаквото поддържано равнище 
през последните три финансови години преди 
анализирания период, а през 2017г. отбелязва 
нарастване с 1.6 п.п. до ниво 37.5%, 
доближавайки се към средните стойности за 
банковата система (39.0%) и банките от втора 
група (38.9%), но оставайки под тях. 

 Общ размер на кредитите към Общ размер 
на депозитите4 - затвърждава се започналото 
в предходна година намаляване в стойността 
на показателя, който достига до 52.4% в края 
на 2017г. и до 47.9% през първата половина на 
2018г., показващо изпреварващото нарастване 
в стойността на привлечените депозити спрямо 
тази на кредитите. Банковата система е със 
сходна низходяща за периода динамика, но при 
поддържани значително по-високи нива на 
показателя (към края на 2017г. средно 71.5% 
общо за системата и 73.2% за банките от втора 
група). 

БНБ е препоръчала  съотношението на 
ликвидните активи по смисъла на Наредба 11 
към привлечени средства от институции, 
различни от кредитни институции, граждани и 
домакинства от поне 20%, което изискване е 
изпълнено от банката, като към края на 2017г. 
стойността на показателя продължава значително 
да надвишава изискуемото равнище и възлиза на 
40.2% (най-високата стойност за последните 5 
години), след ниво към края на 2016г. от 38.9%.  

 

 

 

                                                 
4 При изчислението са изключени кредитите и 
депозитите на кредитни институции 

Поддържаните стойности на коефициентите за 
ликвидност, съгласно Регламент 575 (LCR; NSFR) 
позиционират банката значително над нивата на 
регулаторните лимити и са както следва: 

 LCR (Liquidity coverage ratio) – при изискване ≥ 
100%, изменението в отчетените от банката 
стойности е: 479% към декември 2016г., 506% 
към юни 2017г. и 538% към декември 2017г. 
(при средно за банковата система ниво към 
края на 2017г. от 347.6%); 

 NSFR (Net stable funding ratio) - при изискване ≥ 
100%, отчетените от банката стойности са: 
211%, 190% и 214% към аналогични на 
горепосочените моменти на отчитане. 

През периода на преглед „Инвестбанк“ АД запазва 
позицията си по размер на активите - 12-та към 
края на 2017г. и 11-та в края на полугодието ( 
изменението е получено в резултат на 
обединяването на Сибанк и ОББ). По размер на 
брутните кредити банката отстъпва с едно място 
през 2018г. (позиционирайки се 13-та), изпреварена 
от БАКБ, а също с едно място отстъпва и по 
отношение на привлечените депозити (на 12-то, 
изпреварена от Сибанк през 2017г. и условно 
възстановяваща го през 2018г. след вливането на 
последната в ОББ).  

След стартирането на редовната експлоатация на 
внедрените нова счетоводна банкова система, ново 
интернет банкиране и картова система, развитието 
на информационните системи през 2017г. е 
свързано с допълнителното им надграждане и 
оптимизация на различни техни функционалности. 
Сериозна част от дейността на ИТ отдела на 
банката е ангажирана с внедряването на система 
покриваща изискванията на прилагания от 
01.01.2018г. стандарт МСФО 9. През 2018г., във 
връзка с изискванията по този стандарт е 
разработена и внедрена платформа/софтуер за 
оценка на кредитното качество на 
кредитополучателите (рейтинг система за 
юридически лица и скоринг система за физически 
лица). Продължава работата по внедряване на 
система за независима автентикация при ползване 
на електронни канали за услуги на банката и по 
внедряване на IP телефония във всички банкови 
подразделения. 
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        Основни показатели:  

(хил.лв.)  6.2018 12.2017 12.2016 12.2015 12.2014 12.2013 

Балансово число 2 009 465 1 954 129 1 916 189 1 955 963 1 913 558 1 676 365 

Брутни кредити 832 913 878 351 877 994 989 726 877 063 728 977 

Собствен капитал 150 908 152 187 181 542 176 474 183 287 177 989 

Общ лихвен доход 22 883 53 558 63 963 70 559 67 053 59 331 

Нетен финансов резултат 2 839 -29 333 1 038 1 633 1 606 452 

Обща капиталова адекватност 15.43% 16.58% 19.14% 18.70% 21.41% 15.50% 

Нетен лихвен марж 2.32% 2.39% 2.07% 1.32% 0.48% 0.29% 

Възвръщаемост на активите -1.40% -1.55% 0.05% 0.08% 0.09% 0.03% 

Брутен размер класифицирани експозиции / Общо кредити  32.91% 29.28% 28.11% 22.41% 25.79% 38.68% 

Нетен коефициент на генериране на просрочия 2.94% 1.68% 3.29% -0.67% -12.48% 0.00% 

Коефициент на ликвидност - 37.47 35.90 34.47 35.17 33.35 

 

 

Положително влияние върху рейтинга на банката може да окаже устойчиво подобряване в 
качеството но портфейла, повишаване на генерираната печалба и показателите за доходност, 
при допълнително понижаване на дяла на необслужваните експозиции, увеличаване на 
покритието им от обезценки, успешна реализация на придобитите дълготрайни активи 
(обезпечения по кредити), подобряване/запазване на стабилна капиталова адекватност и 
ликвидност.  
 

 

Рейтингова история: 

Рейтингите в таблицата по-долу 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 4.2009 

Мониторинг 
18.11.2009 

Актуализация 
03.5.2010 

Мониторинг 
07.12.2010 

Актуализация 
25.5.2011 

Дългосрочен рейтинг: ВВВ- ВВВ- ВВВ- ВВВ- ВВ 

Перспектива: стабилна негативна стабилна негативна негативна 

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

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА 
Мониторинг 
14.09.2011 

Актуализация 
19.12.2012 

Мониторинг 
10.05.2013 

Актуализация 
18.12.2013 

Актуализация 
13.10.2014 

Дългосрочен рейтинг: В+ B+ В- С B- 

Перспектива: негативна негативна негативна стабилна стабилна 

Краткосрочен рейтинг: С C С C C 

 
 


