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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 кредитен рейтинг B-, 
перспектива „стабилна”, краткосрочен 
кредитен рейтинг C; 

 Дългосрочен рейтинг по национална 
скала B (BG), перспектива „стабилна”, 
краткосрочен рейтинг по национална 
скала C (BG). 

 Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на кредитен 
рейтинг на финансова сила на банка 
(http://www.bcra-bg.com/files/method_4.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 към момента на 
изготвяне на доклада може да се определи с 
моментна стабилност.  

За първото тримесечие на 2015г. страната отчита 
значително висок реален ръст – 3.1% спрямо 
същото тримесечие на предходната година, а през 
следващото се забавя леко до 2.4%, но остава над 
отчетения за същото (второ) тримесечие на 
предходната година. 

През първата половина на 2015г. инвестициите в 
страната се запазват на нива сходни с отчетените 
през същия период на предходната година, въпреки 
наблюдавания спад в инвестиционните потоци през 
втората половина на 2014г. (в сравнение с 
отчетените стойности за 2013г. 

Забелязва се леко подобрение в условията на 
пазара на труда, изразено в намаление на 
коефициента на безработица, но нивата се 
запазват високи. 

Ценовото равнище в страната отчита спадове през 
месеците от началото на 2014г., което води до 
засилване на дефлационните процеси. След м. 
февруари 2015г. се забелязва постепенно 
понижение в стойността на отчетената дефлация. 

До края на 2015г. се прогнозира страната да се 
намира в ситуация на ниска дефлация – в рамките 
на 0.5%, измерено чрез ХИПЦ . Повишението на 
цените на електроенергията за бизнес сектора 
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също ще допринесе за нарастването на ценовото 
равнище. 

В резултат на политическата и икономическата 
нестабилност на страната, наблюдавана през 
2014г., към края на годината се отчита значително 
нарастване в бюджетния дефицит, както и 
нарастване в степента на задлъжнялост на 
България. Нарастването на дълга продължава и 
през 2015г., докато в бюджета се забелязва 
подобрение. 

Икономиката на България се характеризира с ниска 
икономическа активност през 2014г. и оживление 
за първата половина на 2015г., което се очаква да 
се задържи през остатъка от годината, но с по-
ниски темпове. 

За периода на актуализация банковата система на 
страната се характеризира със следните 
особености: 

 Преодоляване на последствията от кризата 
и затварянето на Корпоративна Търговска 
Банка АД; 

 Запазване на устойчив ръст в размера на 
привлечените депозити; 

 Значителен спад в темпа на 
кредитирането1; 

 Устойчива тенденция на увеличение на 
нетния лихвен марж; 

 Прекъсване на тенденцията на нарастване 
на класифицираните кредити; 

 Спад на активите2  през 2014г. и 2015г., 
прекъсване на тенденцията на спад в 
печалбата на банките. 

През периода на актуализация продължава 
процесът за имплементиране в българското 
законодателство на действащите в ЕС регулаторни 
изисквания в областта на банковото дело. 

През анализирания период не са настъпили 
промени в акционерната структура на „Инвестбанк“ 
АД. 

През разглеждания период съставът на Надзорния 
съвет на „Инвестбанк“ АД не се променя, а с 

                                                 
1 Изключването на данните на КТБ от отчетите на 

банковата система оказва влияние върху динамиката на 
кредитите на банковата система 
2 Изключването на данните на КТБ от отчетите на 
банковата система оказва влияние върху динамиката на 
активите на банковата система 

Протокол №15/17.04.2015г. от негово заседание г-
жа Здравка Руменова Русева е избрана за член на 
Управителния съвет на банката. Към 30.06.2015г. 
Управителният съвет на банката е в състав: 

 Пламен Милков – Председател на УС и 
изпълнителен директор; 

 Любомир Каримански – Изпълнителен 
директор и заместник-председател на УС; 

 Радка Никодимова – Изпълнителен 
директор и член на УС; 

 Здравка Русева – член на УС. 

Мисията на „Инвестбанк“ АД е да утвърждава 
позицията си на универсална, модерна и 
иновативна институция, като развива дългосрочни 
отношения със своите клиенти, осигурява високо 
ниво на обслужване и клиентска удовлетвореност. 

Сред основните цели на банката са: 

 Разработване на новооткритите през 2014г. 
точки за продажба; 

 Балансирано управление на активите и 
пасивите; 

 Увеличаване на нетните приходи от лихви и 
доближаване до средните норми за 
банковата система; 

 Допълнително подобряване на качеството 
на кредитния портфейл; 

 Извършване на технологични обновления в 
банковия софтуер и системи. 

Сравнението на отчетените към края на 2013г. 
данни по отменената Наредба 8 на БНБ, с тези към 
края на 2014г., по  Capital Requirements Directive IV 
(CRD ІV)3, показват нарастване на капиталовата 
база с 83.7% и  на капитала от първи ред с 66.5%. 
Общата капиталова адекватност на банката към 
края на 2014г. е малко по-висока от средната за 
банковата система и под средната за Втора група 
банки. В края на първото полугодие на 2015г. 
равнището на общата капиталова адекватност на 
банката е малко по-ниско от средното за сектора и 
от това на банките от втора група. 

През 2014г. за втора поредна година се отчита 
повишение в стойността на некоригирания 
ливъридж и той достига до 10.44 (9.42 към края на 
2013г.). При коригирания ливъридж е налице 
намаление, като стойността му към края на 2014г. 

                                                 
3 Съгласно промените в нормативната база през 2014г. е 

преустановено приспадането на специфичните провизии 
като отбив от капиталовата база 
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възлиза на 13.28 (18.30 година по-рано). 
Динамиката при некоригирания ливъридж е 
вследствие на изпреварващия темп на нарастване 
на активите спрямо този на собствения капитал, а 
при коригирания в резултат на намалението на 
дълготрайните активи. През първото полугодие на 
2015г. не е настъпила съществена промяна в 
нивата на ливъридж. 

Нарастването на капиталовата база през 2014г. 
води до чувствително свиване на съотношението 
Нетен размер на класифицираните експозиции / 
Капиталова база, като за това допринася и 
свиването на нетните класифицирани кредити. 
Въпреки отчетения спад нивото на показателя 
остава по-високо спрямо средното за банковата 
система. През първите шест месеца на 2015г. е 
налице ръст на показателя. 

Възвръщаемостта на собствения капитал на 
банката се повишава през 2014г., главно по линия 
на ръста в генерираната нетна печалба, но в 
сравнителен план отчетената стойност е много по-
ниска от тези на сектора и на банките от втора 
група. През първото полугодие на 2015г. е 
реализирано допълнително подобрение в 
стойността на показателя, но в сравнителен план 
той все още се позиционира неблагоприятно. 

През 2014г. ресурсната база на „Инвестбанк“ за 
поредна година отбелязва значително увеличение 
- с 16.5%, /през 2013г. този ръст е 24.7% спрямо 
2012г./, при спад от 0.5% за банковата система 
като цяло. Тази динамика се определя 
изключително от депозитната база. Към края на 
шестмесечието на 2015 ресурсната база остава на 
почти същото ниво както в края на 2014г. В същото 
време банковата система отбелязва спад на 
привлечените средства от 3.4% спрямо края на 
2014г. 

По отношение на валутната структура се запазва 
тенденцията на нарастване на дела на левовите 
депозити. 

Към края на 2014г. и на юни 2015г. делът на 
срочните депозити в средствата, привлечени от 
предприятия и граждани и домакинства, 
продължава да намалява. 

Банката продължава да поддържа ниски по размер 
открити позиции във валути, различни от евро, 
които не се оценяват като източник на съществен 
риск. 

През 2014г. сумата на актива на банката нараства с 
14.1%, докато тази на банковата система отчита 
спад от 0.7%. Нарастването основно е по линия на 
увеличението на нетния кредитен портфейл и 
паричните средства в каса и по разплащателна 
сметка в БНБ, и в по-малка степен се дължи на 
отчетения ръст на инвестиционния портфейл. 
Посочените изменения не водят до значителни 
промени в структурата на актива. През първите 
шест месеца на 2015г. размерът на активите 
намалява с 1.54%, като намалението е основно по 
линия на понижението на паричните средства в 
каса и по разплащателна сметка в БНБ и на  
вземанията от кредитни институции. Независимо от 
отчетеното намаление в размера на активите 
следва да се отбележи, че през този период 
нетните кредити продължават да нарастват. В 
сравнителен план намалението на активите е 
сходно с това на банковата система, чиито активи 
за посочения период намаляват с 1.47%. 

Анализираният период се характеризира с 
нарастване на инвестиционния портфейл, като 
увеличението е предимно по линия на дълговите 
инструменти.  

След регистрирания спад на брутните кредити през 
2012г. и 2013г. (0.4% и 1.1%) през 2014г. 
„Инвестбанк“ отчита значителен ръст от 20.3%.  За 
този период брутните кредити на банковата 
система отбелязват спад от 5.0%. В структурно 
отношение брутния портфейл на банката е 
доминиран от кредитите към предприятия. Нетният 
кредитен портфейл следва тенденцията на 
брутния, като отчита ръст от 19.4% през 2014г. и 
14.6% през първото полугодие на 2015г.  В 
счетоводния баланс на банката в позиция кредити и 
аванси на клиенти е включена и сумата от 100 955 
хил.лв. (2013: 20 499 хил.лв.) представляваща 
разсрочени вземания  по структурирани 
транзакции. При неизпълнение на договорените 
плащания по посочените транзакции банката може 
да предприеме действия за реализация на 
обезпеченията.  

Анализът на структурата по остатъчен размер 
показва, че доминиращи са експозициите с размер 
над 10 млн.лв., следвани от тези между 200 хил.лв. 
и 500 хил.лв.    

Запазва се тенденцията преобладаващи в 
матуритетната структура да са кредитите с 
остатъчен срок до 1 година, следвани от тези от 1 
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до 5 години, а на последно място са кредитите със 
срок над 5 години. 

През 2014г. „Инвестбанк“ отчита спад от 4.0% в 
размера на класифицираните експозиции на 
годишна база, което води и до спад в дела им с 
12.9 п.п., който от 38.7% към края на 2013г. достига 
до 25.8% в края на 2014г. През първото 
шестмесечие на 2015г. е отчетен ръст от 9.5% в 
размера на необслужваните експозиции спрямо 
края на 2014г., но поради изпреварващия ръст на 
брутния кредитен портфейл делът на 
необслужваните експозиции намалява с 1.0 п.п. и 
достига 24.8%. 

Нетният коефициент на генериране на просрочия 
продължава да е с отрицателна стойност през 
2014г., но като абсолютна стойност показателят 
намалява и е близо до нулата. Към края на 
първото полугодие на 2015г. стойността на 
показателя е положителна. 

Брутният коефициент на генериране на просрочия 
намалява през 2014г. и през първите шест месеца 
на 2015г. 

Към края на 2014г. и март 2015г. в сравнителен 
план покритието от обезценки на брутния кредитен 
портфейл и на брутните класифицирани кредити е 
значително по-ниско от това на банковата система 
и банките от втора група, а делът на 
необслужваните кредити в общия кредитен 
портфейл превишава средните стойности за 
банковата система и за банките от втора група. 

През 2014г. „Инвестбанк“ генерира с 13.0% (7 722 
хил.лв.) по-високи лихвени приходи спрямо 
предходната година, а през първото полугодие на 
2015г. с 3.7% (1 177 хил.лв.) по-високи спрямо 
същия период на 2014г. 

В резултат на изпреварващото нарастване на 
доходоносните активи спрямо това на лихвените 
приходи през 2014г. и първото полугодие на 2015г. 
продължава понижението във възвръщаемостта на 
лихвоносните активи на банката. Нивото на 
показателя за „Инвестбанк“ продължава да е по-
ниско както от средното за сектора, така и за Втора 
група банки.  

Цената на лихвените пасиви на оценяваната банка 
намалява с 0.49 п.п. през 2014г., а през първото 
полугодие на 2015г. с още 0.46 п.п. Въпреки 
понижението стойностите на показателя остават 

по-високи в сравнителен план спрямо тези на 
банковата система и на банките от втора група. 

Динамиката на брутния лихвен спред през 2014г. и 
първите шест месеца на 2015г. е благоприятна, но 
в сравнителен план стойността на показателя 
продължава да е значително по-ниска от тази на 
банковата система и на банките от втора група.  

Сходна е ситуацията при нетния лихвен марж, 
който въпреки реализираното повишение е на по- 
неблагоприятни нива спрямо тези за сектора и за 
банките от втора група. 

През 2014г. и първите шест месеца на 2015г. се 
запазва тенденцията от 2013г. банката да 
реализира положителен нетен финансов резултат, 
като през 2014г. е отчетено нарастване на 
стойността му с 255.3% и тя възлиза на 1 606 
хил.лв. (452 хил.лв. към края на 2013г.). 

На ниво оперативен резултат „Инвестбанк“ АД 
отчита отрицателни стойности за 2012г. и 2013г.,  
като посочената тенденция се запазва и през 
2014г., но отчетената стойност е значително по-
малка по размер спрямо предходните периоди. Към 
юни 2015г. е отчетена оперативна печалба. 

Показателят текущи активи /(общо пасиви - 
собствен капитал) отчита понижение през първите 
шест месеца на 2015г. Намалението е по линия на 
изпреварващия спад в размера на текущите активи 
спрямо този на общите пасиви, намалени със 
собствения капитал. Отчетените от показателя 
стойности са по-ниски от средните за банковата 
система през последните 4 приключени години.  

Коефициентът на ликвидност също бележи 
понижение към юни 2015г. Стойностите на 
показателя са по-високи от средните за банковата 
система към края на последните три приключени 
години, но е по-ниска към края на юни 2015г.  

Показателят общ размер на кредитите / общ 
размер на депозитите нараства значително, но в 
сравнителен план през последните 5 приключени 
години рейтингованата банка регистрира по-ниски 
стойности от тези за банковата система. 

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%, 
като към края на 2014г. и юни 2015г. банката 
значително надвишава посоченото изискване. 
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Позиционирането4 на „Инвестбанк“ в банковата 
система по размер на активите се характеризира с 
подобрение: в края на 2014г. банката се придвижва 
от 13-то на 12-то място. Подобрение има и по 
отношение размера на кредитния портфейл от 15-
та до 13-та позиция. По размер на депозитите към 
края на 2014г. банката заема 11-а позиция, с една 
позиция по-високо спрямо края на 2013г.  

През 2014г. са стартирани стратегически проекти, 
които се оценяват като основополагащи за 
бъдещото развитие на банката. Те са свързани 
както с комуникационната инфраструктура, така и с 
основния софтуер и хардуер.  

 

 

                                                 
4 Необходимо е да се вземе предвид намаления брой на 

банките в БС на България на 22 поради изваждането на 
КТБ и МКБ Юнионбанк от подреждането към 31.12.2014г. 

(хил.лв.)  6.2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Балансово число 1 884 044 1 923 929 1 676 365 1 370 565 1 253 657 1 202 374 

Собствен капитал 182 390 183 287 177 989 161 557 108 580 111 900 

Нетен финансов резултат 1 116 1 606 452 -725 -4 993 1 744 

Възвръщаемост на активите 0.10% 0.09% 0.03% -0.06% -0.40% 0.16% 
Брутен размер необслужвани експозиции / Общо 
кредити  24.75% 25.79% 38.68% 42.34% 47.31% 37.74% 

Коефициент на ликвидност 31.13% 35.17% 33.35% 32.10% 26.61% 25.35% 
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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. 

 

„Инвестбанк“ АД 
Първоначален 
рейтинг 4.2009 

Мониторинг 
18.11.2009 

Актуализация 
03.5.2010 

Мониторинг 
07.12.2010 

Актуализация 
25.5.2011 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА      

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 С C 

      

 


