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БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

“БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” (БАКР) е 
третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, 
регистрирана съгласно Регламент (EО) № 
1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета. 
Присъдените от БАКР кредитни рейтинги важат в 
целия ЕС и са изцяло равнопоставени с тези на 
останалите признати от Европейския орган за 
ценни книжа и пазари агенции, без териториални 
или други ограничения.  

“БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ” 
АД присъжда на „Обединена българска банка” 
АД дългосрочен рейтинг на финансова сила 
ВВ- (перспектива: стабилна) и краткосрочен 
рейтинг B.  

Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на 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, Българска  
Народна Банка, Национален Статистически 
Институт, база данни на БАКР, консултанти и  
други източници на публична информация. 

Към момента на изготвяне на доклада 
икономиката на България продължава да е под 
въздействието на ефектите от европейската 
финансова и икономическа криза и  
икономическата активност е все още слаба. През 
2013г. се прекъсва тенденцията на ръст във 
вътрешното потребление, като то се запазва ниско 
поради нарастващата безработица и 

несигурността в очакванията и на бизнеса, и на 
домакинствата по отношение на излизането на 
икономиката от кризата. Бавното възстановяване 
на икономическия растеж на страната се обуславя 
и от влиянието на външни фактори. Въпреки, че 
основния търговски партньор – ЕС – излезе от 
рецесията, ръстът на икономиката за 2013г. е едва 
0.1%1, а общо за Еврозоната е отчетено 
намаление от 0.4%. Като цяло, през последната 
година, в състоянието на икономиката на страната 
се наблюдава бавно и колебливо възстановяване, 
силно зависимо от обема на износа и съответно – 
основно от темповете на възстановяването на 
икономиката на ЕС, нарастваща безработица, 
ниско вътрешно потребление и инвестиционна 
активност и минимална инфлация. 

Активите на банковата система 
продължават да се увеличават, но през 2013г. 
отчетеното повишение, в размера им от 4.0% на 
годишна база е по-ниско в сравнение с ръста за 
предходната година (7.3%). През 2013г. е 
прекъсната тенденцията от периода 2009-2012г. 
на спад в печалбата на банковата система и е 
отчетено нарастване от 3.3%. 

Като цяло, в разглеждания период 
банковата система остава стабилна и добре 
капитализирана. Отчетената към края на годината 
обща капиталова адекватност от 16.85% е 
значително над регулаторния минимум, а 
коефициентът на ликвидните активи, изчисляван 
по Наредба № 11 на БНБ, достига 27.07%.  

                                                 
1 По данни на Eurostat. 
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През 2013г. и началото на 2014г. 
настъпват съществени изменения в законовата 
рамка свързана с банковата дейност. Въведен е 
Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския 
Парламент и на Съвета относно пруденциалните 
изисквания за кредитните институции и 
инвестиционните посредници и за изменение на 
Регламент (ЕС) № 648/2012, както и е приета 
Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета за осъществяването на дейност от 
кредитните институции и относно пруденциалния 
надзор върху кредитните институции и 
инвестиционните посредници, за изменение на 
Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на Директиви 
2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО.   

През анализирания период се наблюдава 
започнала консолидация на банковия пазар в 
страната, както и намаляване на пазарния дял на 
чуждестранните банки. Примерите в тази посока 
от 2013г. са придобиването на МКБ Юнионбанк от 
местната Първа инвестиционна банка, като двете 
банки напълно се сляха в първото тримесечие на 
2014г., както и постигнатото през м. януари 2014г. 
споразумение между Корпоративна търговска 
банка АД и IUB Holding SAS, изцяло дъщерна 
компания на глобалната група за финансови 
услуги Креди Агрикол С.А., Франция, за 
придобиването от страна на Корпоративна 
търговска банка АД на 100% от капитала на Креди 
Агрикол България ЕАД. Като цяло е доста 
вероятно процесът по консолидация на банковия 
сектор в страната да продължи и през следващите 
няколко години. 

Обединена българска банка е сред най-
големите български търговски банки. Разполага с 
клонова мрежа, осигуряваща национално 
покритие. Банката е активна и в двата основни 
сегмента на финансовия пазар – корпоративно 
банкиране и банкиране на дребно, като те заемат 
приблизително равни дялове в нейната дейност. 

Записаният акционерен капитал на 
Обединена българска банка АД към 31.12.2013г. е 
в размер на 75 964 хил. лв., разпределени в         
75 964 082 обикновенни, безналични поименни 
акции, всяка с номинал от 1 лев. През 
анализирания период (2009г.-2013г.) записаният 
акционерен капитал на банката не е променян. В 
сравнителен план, рейтингованата банка постига 
нива на обща капиталова адекватност по-ниски от 
средните както за банковата система, така и за 
банките от първа група. Възвръщаемостта на 
собствения капитал бележи тенденция на 

понижение от 2009г. до 2012г., като достига до 
отрицателна стойност през последната година от 
периода. Към края на 2013г. възвръщаемостта на 
собствения капитал е на ниво от 1.6%. 

През анализирания петгодишен период 
ресурсната база на банката отчита известен спад 
в общия си размер, като кумулативно намалява с 
21.0%. С най-голям относителен дял намалява 
краткосрочното финансиране от банката майка, 
като по този начин рейтингованата институция 
възстановява статуса си на самофинансираща се 
банка от преди периода на кредитната експанзия. 
Тенденция на стабилен ръст отчитат депозитите 
на граждани и домакинства. През целия 
разглеждан период банката разполага с добре 
диверсифициран клиентски портфейл. БАКР не 
оценява нетната валутна позиция, като носител на 
съществен риск за рейтингованата институция.  

В периода 2009г. - 2013г. стойността на 
общите активи на ОББ намалява със 17.4%, като 
от 8 132.3 млн.лв. достига до 6 715.2 млн.лв. Най-
ниска стойност на показателя е налице към 
31.12.2012г. (6 347.8 млн.лв.), а през 2013г. е 
налице повишение с 367.4 млн.лв. Като цяло 
структурата на активите е доминирана от кредити 
към предприятия и физически лица. 

Размерът на инвестиционния портфейл 
следва тенденция на ръст от 2010г. до края на 
2013г., което основно се дължи на  увеличението 
на размерът на дълговите инструменти. Като цяло 
инвестиционният портфейл на банката е съставен 
основно от дългови инструменти с относителен 
дял около 90 – 97%. Близо 92.5% от тях са с 
кредитен рейтинг попадащ в инвестиционния клас. 

За изминалите пет години, размерът на 
кредитния портфейл на банката намалява с 25.8%, 
като от 6 768.1 млн.лв. към 31.12.2009г. достига до 
5 024.2 млн.лв. към 31.12.2013г. Най-голямо 
намаление се наблюдава през 2010г. и 2011г. С 
най-големи дялове в кредитния портфейл са 
експозициите на дребно и експозициите към 
предприятия, като през цялото време общият им 
дял в структурата на портфейла надвишава 97.0%. 

Банката е формирала сравнително добре 
диверсифициран по икономически отрасли 
кредитен портфейл. Водещи се явяват секторите 
промишленост и производство, строителство и 
търговия и ремонт. 

В сравнителен план през целия 
разглеждан период стойностите на покритието на 
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брутния кредитен портфейл с обезценки и 
специфични провизии,  покритието на брутния 
кредитен портфейл с обезценки и делът на 
класифицираните кредити са по-високи от 
средните за банковата система и за банките от 
първа група. 

ОББ АД отчита най-висока стойност на 
възвръщаемостта на лихвоносните активи през 
2009г., след което започва тенденция на спад. 
Негативното изменение е в резултат на 
изпреварващо намаление в размера на  лихвените 
приходи спрямо този на лихвоносните активи.  

За разлика от банковата система и банките 
от първа група, при които брутният лихвен спред 
се характеризира с негативна тенденция за 
периода 2010г. – 2012г., ОББ отчита нарастващо 
равнище на показателя. През 2013г. банките от 
първа група продължават да отчитат намаление, 
такова отчита и ОББ, а за банковата система е 
налице слабо повишение. През целия период 
стойностите на показателя на ОББ са 
чувствително по-добри от тези на банковата 
система и на банките от първа група. 

За периода 2009-2013г. делът на 
собствения капитал в общите пасиви на 
рейтингованата банка се движи между 14.4% и 
20.3%. Към края на 2013г. той е в размер на 19.3% 
и е по-висок от същия показател за банковата 
система и банките от първа група, където към края 
на 2013г. този дял е съответно 15.0% и 16.1%.  

Коефициентът на ликвидност бележи 
тенденция на значително повишение за 
изминалите 5 години (ръст от 86.9%), като 
изключение е само 2012г., когато е отчетен 
минимален годишен спад от около 1.5 п.п. Към 
края на 2013г. показателят е по-висок в сравнение 
със средните за банковата система (27.1%) и 
банките от първа група (24.0%).      

 

 

БНБ препоръчва2 съотношението на 
ликвидните активи по смисъла на Наредба 11, към 
привлечени средства от граждани и домакинства и 
институции, различни от кредитни от поне 20%. 
Стойностите на това съотношение за 
рейтингованата банка са по-високи от 
препоръчаните от БНБ.  

За периода 2011 – 2013г. Обединена 
българска банка отстъпва 2 места в подреждането 
на банките по общ размер на активите, като в края 
на 2013г. е на пето място, докато през 2011 и 
2012г. е на съответно трето и четвърто място.  

Рейтингованата банка, разполага с 
множество действащи ИТ системи, покриващи 
нуждите, както на търговските звена, така и на бек 
офис подразделенията и предоставящи 
необходимата информация за взимането на 
управленски решения. Предвид фактът, че ОББ е 
част от групата на NBG – Гърция, част от 
системите се осигуряват на групово ниво, а част от 
ползваните ИТ решения са и собствена 
разработка на ОББ.

                                                 
2 За всички банки от банковата система 

(хил.лв.)  2013 2012 2011 2010 2009 

Балансово число 6 715 191 6 347 742 6 696 965 7 453 297 8 132 335 
Брутни кредити 5 024 151 5 272 440 5 417 122 6 247 529 6 768 068 
Собствен капитал 1 087 789 1 070 049 1 104 322 1 091 073 1 024 425 
Нетен финансов резултат 17 030 -40 695 11 875 63 881 80 851 


