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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: положителна) 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. 

 За 2014 г. е отчетен реален ръст на 
българската икономика в размер на 1.7%, а за 
2015 г. прогнозата предвижда по-нисък темп – в 
рамките на 1.0%  годишен ръст. За това 
съдействат от по-ниската стопанска активност на 
икономическите агенти, в следствие на 
икономическите и политическите събития и 
условия през 2014г. Това се подсилва и от 
неблагоприятните ефекти от продължителните 

дефлационни процеси, въздействащи най-вече по 
линия на търговските отношения на страната с 
останалите членки на ЕС. 

 За 2014г. страната отбелязва по-малък 
излишък (359.2 млн. евро) по Текущата сметка 
спрямо отчетения за 2013г. 765.2 млн. евро). 
Търговското салдо на страната също се влошава, 
като дефицитът нараства с 516.8 млн. евро и 
достига до 4 073.5 млн. евро за 2014г.  

 Забелязва се леко подобрение в условията на 
пазара на труда, изразено в намаление на 
коефициента на безработица, но нивата се 
запазват високи (10.6% към края на 2014г.). 

 Ценовото равнище в страната отчита спадове 
през месеците от началото на 2014 г., което води 
до засилване на дефлационните процеси.  

 В резултат на политическата и 
икономическата нестабилност на страната през 
2014 г., към края на годината се отчита значително 
нарастване в бюджетния дефицит (2.3 млрд. лв. 
или 2.8%  от БВП), както и нарастване в степента 
на задлъжнялост на страната (нараства размера 
на отношението между държавния и 
държавногарантиран дълг и БВП с почти 1/3 от 
стойността за 2013 г.). 

 Показателя Държавен дълг към БВП на 
страната нарадства до 27.6% през 2014г., но 
независимо от отчетеното повишение степента на 
задлъжнялост на страната е по-малка и 
представлява предимство за България в 
сравнение с останалите европейски държави. За 
2014 г. средната стойност на отношението за ЕС  
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е 86.8% от БВП и 91.1% за Еврозоната.  

 Очакванията за развитието на икономиката 
през 2015г. са следните: 

• по-нисък темп на ръст на БВП и ниска 
икономическа активност; 

• ниска дефлация и намаление в 
коефициента на безработица; 

• подобрение в държавния бюджет при 
успешно прилагане на планираните мерки. 

 През периода на актуализация в банковата 
система на страната се наблюдаваха поредица от 
сътресения. В края на м. юни 2014г. рискът от 
дестабилизирането й силно нараства. След 
широко разпространени слухове за предстоящ 
фалит и засилено изтегляне на депозити, банките 
от групата на „Корпоративна търговска банка“ АД 
(КТБ и ТБ “Виктория” ЕАД) изпаднаха в ликвидна 
криза и бяха поставени под специален надзор от 
БНБ - съответно на 20-ти и 22-ри юни. От 
засилено изтегляне на депозити бе засегната и 
Първа инвестиционна банка. Ликвидната криза в 
нея бе предотвратена чрез депозит на държавни 
средства, набрани посредством емисия 
петмесечни ДЦК.  

 На 06.11.2014г. БНБ отне лиценза на КТБ, 
поради отрицателна стойност на собствения 
капитал в размер на 3 745 млн. лв. и съобщи, че от 
12-ти декември ще отпаднат наложените 
ограничения на ТБ “Виктория” за извършване на 
банкова дейност.  

 На 25-ти ноември срокът на ликвидната 
подкрепа на държавата в ПИБ бе удължен с 18 
месеца, а размерът - сведен до 900 млн. лв. 

 От 4.12.2014г. започна изплащането на 
гарантираните суми в размер на 3.7 млрд. лв. на 
вложителите в КТБ, а считано от 12.12.2014г. 
отпаднаха и наложените ограничения на ТБ 
„Виктория“ ЕАД за извършване на банкова 
дейност, като банката възобнови изпълнението на 
задълженията си към своите вложители със 
собствени средства. Процесът на възстановяване 
на депозитите в КТБ до голяма степен възстанови 
доверието в банковата система. 

 Към края на 2014г.1 банковият сектор в 

                                                 
1 Изчислените в доклада показателите за банковата система са 
на база публикуваните от Българска Народна Банка (БНБ) 
данни за банковата система, от които към края на 2014г. са 
изключени данните на  „Корпоративна търговска банка“ АД 

България се характеризира със следните 
особености: 

• Осигуряване на финансов ресурс за 
финансиране дейността на банките предимно чрез 
операции на вътрешния пазар. 

• Запазване на устойчив ръст в размера 
на привлечените депозити. 

• Значителен спад в темпа на 
кредитирането. 

• Устойчива тенденция на увеличение на 
нетния лихвен марж; 

• Прекъсване на тенденцията на 
нарастване на класифицираните кредити. 

• Незначителен спад на активите и 
прекъсване на тенденцията на спад в печалбата 
на банките. 

• Висока ликвидност и много добра 
капиталова адекватност. 

 За периода на актуализация (31.12.2013г.-
31.12.2014г.) не са настъпили промени в 
акционерната структура на „Обединена българска 
банка“ АД (ОББ) и тя остава 99.9% собственост на 
гръцката НБГ.  

 През 2014г. не са настъпили промени в 
Съвета на директорите на ОББ. На провелото се 
на 06.04.2015г. извънредно Общо събрание на 
акционерите на банката е взето решение за 
промяна в Съвета на директорите, като Павлос 
Милонас и Панайотис Карандреас са заменени от 
Маринис Стратопулос и Александрос Бенос. 
Новите членове са избрани с три годишен мандат. 

 За периода на актуализация не са 
извършвани промени в записаният акционерен 
капитал на банката.  

 През периода капиталовата база, съгласно 
новите изисквания на CRD2 IV, нараства 
значително. В сравнителен план, рейтингованата 
банка поддържа по-високи нива на обща 
капиталова адекватност и на капиталова 
адекватност от първи ред от средните за банките 
от първа група и за банковата система.   

 Некоригираните и коригираните нива на 
ливъридж в края на 2014г. отчитат намаление, 
като техните стойности са по-ниски от средните за 
банковата система и за баните от първа група. 

                                                 
2 Capital Requirements Directive 
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 Показателят нетен размер на класифицирани 
експозиции спрямо капиталова база отчита 
съществено намаление през 2014г., като към края 
на годината е малко по-висок от средния за 
банковата система и от средния на банките от 
първа група.  

 Възвръщаемостта на собствения капитал 
бележи тенденция на повишение втора година 
поред, като близо до средното за банковата 
система. 

 През 2014г. ресурсната база на банката 
намалява с 4.0%. Понижението основно се дължи 
на намалението на размера на депозитите на 
некредитни институции, на други заемни средства 
и на подчинения срочен дълг3.  

 Общо размерът на депозитите намалява с 
1.8%, като понижението основно се дължи на 
спада на корпоративните депозити, докато при 
депозитите на физически лица е отчетено 
нарастване за периода.   

 През 2014г. активите на ОББ отбелязват спад 
от 2.2% (ръст от 5.8% през 2013г.), докато за 
банковата система  е налице незначителен спад 
от под 1%. С най-голям дял в активите на банката 
се запазва нетния кредитен портфейл, а делът на 
инвестициите значително намалява.  

 През 2014г. инвестиционният портфейл на 
банката се свива с 26.7% главно вследствие 
намаления обем на дълговите инструменти, като в 
същото време държаните ДЦК нарастват, което 
води до увеличаване на делът им в дълговите 
инструменти до 86.8%.   

 При брутните кредити на ОББ е налице 
несъществено увеличение, докато при нетните е 
налице слабо намаление (1.9%). За сравнение за 
същия период брутните и нетните кредити на 
банковата система се свиват, съответно с 5.0% и 
6.3% с 5.0%.  

 Няма значителни промени в структурата на 
кредитния портфейл.   

 Банката продължава да притежава и 
управлява сравнително добре диверсифициран по 
икономически отрасли кредитен портфейл.  

 Кредитният портфейл е доминиран от 
кредитите със срок до 1 година, като тежестта им 

                                                 
3 Намалението на стойностите на позиции „други заемни 
средства“ и „подчинен срочен дълг“ е в резултат на 
своевременното изплащане на погасителни внсоки по заеми 

няма съществена промяна спрямо 2013г.  

 През периода на актуализация не са 
настъпили съществени промени в структурата на 
кредитния портфейл по първоначален размер на 
кредитите.   

 През 2014г. брутните класифицирани 
кредити4 на банката отчитат спад от 5.2% на 
годишна база, като това рефлектира и в 
понижение на дела им в брутния портфейл. В 
сравнителен план делът на класифицираните 
кредити е по-висок от средния за банковата 
система.  

 През периода на актуализация ОББ 
продължава да отчита намаление в стойността на 
възвръщаемост на лихвоносните активи. 
Низходящата тенденция при този показател се 
запазва както при банковата система, така и при 
банките от първа група, като отчетената от 
рейтингованата банка стойност е на нивото на 
средното за банковата система и е с по-малка 
стойност от средната за банките от първа група. 

 При цената на лихвените пасиви изменението 
е също в посока намаление както за ОББ, така и 
за системата и банките от първа група, като 
отчетената от банката стойност е по висока  от 
средните нива. 

 През 2014г. брутният лихвен спред на банката 
отбелязва повишение като равнището на 
показателя продължава да следва започналата от 
2012г. тенденция  да е по-ниско спрямо средното 
за сектора и за банките от първа група.   

 При нетния лихвен марж също е отчетен ръст 
като равнището на показателя е по-високо спрямо 
средното за сектора и по-ниско от това на банките 
от първа група.  

 Положителен фактор представлява 
повишението на възвръщаемостта на активите, 
която нараства с 0.89 п.п., като от 0.26% за 2013г. 
достига 1.15% за 2014г. В това отношение банката 
постига по-благоприятни стойности от банковата 
система (0.89%), но изостава от средната стойност 
за банките от първа група (1.33%).  

 През 2014г. делът на собствения капитал в 
общите пасиви на рейтингованата банка нараства 
с 1.54 п.п., като от 16.2% към края на 2013г. 
достига до 17.7% към края на 2014г. В 

                                                 
4 Използваната класификация е съгласно отменената Наредба 

9 на БНБ и публикуваната от БНБ отчетност   
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сравнителен план показателят е по-висок от 
средните за банковата система и за банките от 
първа група, които към 31.12.2014г. възлизат 
съответно на 12.7% и 14.1%.  

 Коефициентът на ликвидност намалява, като 
в сравнителен план отчетената стойност е около 
нивото на коефициента за ликвидност на банките 
от първа група (28.0%) и по-малка от средната за 
банковата система (30.1%). 

      Показателят Общ размер на кредитите към 
Общ размер на депозитите отчита слабо 
повишение.  

 БНБ препоръчва съотношението на 
ликвидните активи по смисъла на Наредба 11, към 
привлечени средства от граждани и домакинства и 
институции, различни от кредитни от поне 20%. 
Стойността на това съотношение за 
рейтингованата банка в края на 2014г. е 
значително над препоръчаната. 

 През 2014г. ОББ се позиционира на четвърто 
място в банковата система по размер на активите 
след Уникредит Булбанк, Банка ДСК и Първа 
Инвестиционна Банка. След отпадането на 
Корпоративна Търговска Банка на пета позиция е 
Юробанк България. 

 От рейтингова гледна точка се оценява 
положително, че системите отговарят на бизнес-
потребностите на банката, има постоянен процес 
на развитие, има свързаност на системите, 
техниката периодически се подновява, търси се 
по-високо качеството на комуникационните връзки, 
търсят се нови средства за защита на 
информацията.  

 

 

 При актуализирането на рейтинга от една 
страна е взето предвид негативното влияние 
на влошената политическа и икономическа 
ситуация в Гърция и регистрираните 
сътресения  в българската банкова система 
през 2014г., а от друга страна е отчетено 
положителното влияние на наблюдаваното в 
голяма част от показателите на банката 
подобрение.   

     

 

 

Основни показатели                                             (хил.лв.)  2014 2013 2012 2011 2010 

Балансово число 6 570 259 6 715 191 6 347 742 6 696 965 7 453 297 

Брутни кредити 5 024 687 5 024 151 5 272 440 5 417 122 6 247 529 

Собствен капитал 1 164 878 1 087 789 1 070 049 1 104 322 1 091 073 

Нетен финансов резултат 76 286 17 030 -40 695 11 875 63 881 


