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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“ (БАКР) 
присъжда на „Обединена Българска Банка” АД 
следните рейтинги: 

 Дългосрочен рейтинг на финансова сила:  BB, 
перспектива: „стабилна”, краткосрочен 
рейтинг: В; 

 Дългосрочен рейтинг по национална скала: 
ВВВ (BG), перспектива: „стабилна”, 
краткосрочен рейтинг по национална скала: 
A-3 (BG). 

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. 

Политическата обстановка към момента на 
изготвяне на доклада се характеризира с 
моментна стабилност. Наличието на разногласия 
в управляващата коалиция по време на 
парламентарните заседания създава проблеми 
при обсъждането и гласуването на важни въпроси. 
Съществува обществено недоволство поради 
неяснота и несъгласие със случващото се в 
политическите среди, както и готовност за бърза 
реакция под формата на протестни действия. 

През октомври 2015г. в България бяха проведени 
местни избори, които не доведоха до съществени 
размествания сред политическите пластове, а 
същевременно се затвърди позицията на ГЕРБ на 
ниво местно управление в страната. 

През 2015 г. икономиката на страната отчита 
реален растеж от 3.0%, като най-голям принос има 
износът на стоки и услуги, подкрепен от 
нарастване в крайното потребление. Отчетеният 
реален растеж в БВП за изминалата година е 
близо 2 пъти по-висок от постигнатия за 
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предходните 2 години – съответно 1.6% за 2014 г. 
и 1.3% за 2013 г. 

През 2015 г. потокът на инвестиции в страната 
нараства спрямо 2014 г. (с 0.290 млрд. евро до 
1.575 млрд. евро) след наблюдаваното понижение 
в интереса на чуждестранните инвеститори след 
2012 г. и по-съществено – през 2014 г. след 
повишената несигурност в икономическа среда. 

През 2015г. благоприятните промени на пазара на 
труда се запазват – коефициентът на безработица 
(както и продължителната безработица като 
процент от активното население) запазват 
тенденцията си на намаляване след 2013г. 

През 2015г. се запазват наблюдаваните от 2014г. 
дефлационни процеси, като те се дължат на спад 
в международните цени на петрола, слаба 
икономическа активност в региона и вътре в 
страната, както и на вътрешно-икономическите 
процеси в основните търговски партньори на 
България. 

Наблюдава се леко подобрение в състоянието на 
държавния бюджет на страната през 2015 г., 
отчитайки излишъци до м. октомври 
(включително), но към края на годината (м. 
ноември и м. декември) отчита значителен 
дефицит. 

Държавният дълг започва отново да нараства към 
началото на 2016 г. след като постига определено 
стабилизиране и дори свиване (изразено като 
отношение дълг-БВП) след втората половина на 
2015 г. 

Към момента на изготвяне на доклада банковият 
сектор в България се характеризира със следните 
особености: 

 Запазване на устойчив ръст в размера на 
привлечените депозити; 

 Значителен спад в темпа на кредитирането; 

 Устойчива тенденция на увеличение на 
нетния лихвен марж; 

 Затвърждаване на тенденцията на 
намаляване на класифицираните 
(необслужвани1) кредити; 

                                                 
1 От началото на 2015 г. БНБ оповестява качеството на 

кредитите на база променена класификация съобразно CRD IV, 

 Колебание в стойността на активите  на 
банковата система изразено в спад през 
2014г. и увеличение през 2015г.  

 Продължава тенденцията за нарастване на 
печалбата на банките. 

 За периода на актуализация (31.12.2014г.-
31.12.2015г.) не са настъпили промени в 
акционерната структура на „Обединена българска 
банка“ АД (ОББ) и тя остава 99.9% собственост на 
гръцката НБГ. Годишните финансови отчети на 
НБГ Гърция показват продължаващо влошаване 
на финансовото й състояние с увеличаваща се 
загуба и необходимост от мерки за укрепване на 
капиталовата база. 

В „Обединена Българска Банка“ АД през 2015г. 
има промени в Съвета на директорите на ОББ, 
като с решение на проведеното на 06.04.2015г. 
извънредно Общо събрание на акционерите на 
банката, на мястото на освободените Павлос 
Милонас и Панайотис Карандреас са избрани 
Маринис Стратопоулос и Александрос Бенос. 

 През годината няма промени в записаният 
акционерен капитал на банката.  

 Капиталовата база бележи ръст за 2015г. с 2.7%, 
спрямо предходната година също по отчетни 
данни съгласно новите изисквания на CRD2 IV.  

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 2015г. отчитат намаление, като техните 
стойности са по-ниски от средните за банковата 
система и за банките от първа група. 

Въпреки известното подобрение в нивото на 
класифицираните/необслужвани кредити за 
последната година, показателят нетен размер на 
класифицирани експозиции към капиталова база е 
по-висок от средния за банковата система и за 
банките от първа група.  

 Възвръщаемостта на собствения капитал 
отбелязва понижение за 2015г. след двугодишно 

                                                                                  
която диференцира експозициите на обслужвани и 
необслужвани 
2 Capital Requirements Directive 
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повишаване и е по-ниска от средната за банковата 
система. 

 През последната година привлечените средства 
забавят темпа на спада, регистриран през 
предходната година – за 2015г. намалението на 
общо привлечените средства възлиза на 1.6% при 
4.0% година по-рано. Само за депозитите на 
физически лица и предприятия спадът е само 
0.5% на годишна база, а общо с тези на кредитни 
институции е налице и ръст от 0.4%. Положителен 
знак е ръста от 9.2% при корпоративните 
депозити, докато при депозитите на граждани и 
домакинства намалението е с 3.9%, като 
последните са преобладаващи в структурата – с 
дял от 71.2% от депозираните средства.  

През 2015г. активите на ОББ отбелязват 
незначителен спад от 0.5% след този в размер на 
2.2% за предходната година. В структурно 
отношение брутните кредити запазват почти 
същия размер и дял в актива на банката. 
Изменения са налице в увеличения размер на 
инвестициите и средствата в Централната банка, 
за сметка на значителното намаление на 
вземанията от кредитни институции. 

През 2015г. инвестиционният портфейл на 
банката бележи ръст от 31.3% главно вследствие 
увеличения обем на дълговите инструменти, в т.ч 
и на държаните ДЦК, чийто дял е близо 80% от 
тях.   

При брутните кредити на ОББ е налице 
несъществено намаление с 1.6%, докато при 
нетните е налице слабо увеличение от 1.1%./в 
резултат на намаления размер на обезценките/. 
За сравнение с банковата система за същия 
период и брутните и нетните кредити бележат 
спадове, съответно с 2.6% и 3.3%.  

 Няма значителни промени в структурата на 
кредитния портфейл.   

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

 Корпоративният кредитен портфейл е доминиран 
от кредитите със срок от 1 до 5 години, докато 
година по-рано кредитите със срок до 1 година са 
с най-голям дял. 

 През периода на актуализация не са настъпили 
съществени промени в структурата на кредитния 

портфейл по първоначален размер на кредитите.   

 През 2015г. делът на брутния размер на 
необслужваните кредити в брутния кредитен 
портфейл на ОББ възлиза на 31.8%. /по ново 
въведените отчетни форми и изисквания на БНБ 
за класифициране на нередовните експозиции/. 
Това равнище е значително над средното за 
банковата система за същия период (20.4%), но се 
отчитат положителни промени в сравнение с 
предходния период /независимо от отчитаните 
тогава по различни правила и класификация на 
необслужваните кредити/. 

Положителен факт е високото покритие на 
брутния кредитен портфейл от обезценки - 15.2%, 
като това равнище продължава да е значително 
по-високо от средното за банковата система 
(10.5%) и за банките от първа група (11.3%). 
Покритието на брутните класифицирани кредити 
от обезценки с нивото си от 47.7% макар и по-
ниско се доближава до средното за банковата 
система. 

Характерно за цялата банкова система през 
последните години и през 2015г., „Обединена 
българска банка“ АД също продължава да отчита 
намаление на възвръщаемостта на лихвоносните 
активи, като стойностите при оценяваната банка 
са с малко /0.24 п.п./ по-ниски от средното за 
банковата система. 

При цената на лихвените пасиви изменението е 
също в посока намаление както за ОББ, така и за 
системата и банките от първа група, като при този 
показател ОББ се позиционира много по-добре в 
сравнението с банковата система и банките от 
първа група. 

През 2015г., за трета поредна година, брутният 
лихвен спред на банката отбелязва повишение и 
по този показател ОББ вече почти достига 
равнището на средното за сектора (3.75% - само с 
0.02 п.п. по ниско), като увеличението само за 
последната година е най-високо в сравнителен 
план. Аналогична е ситуацията при нетния лихвен 
марж, при който ОББ регистрира стойност 3.93%, 
която вече втора година е по-висока спрямо 
средното за сектора. 

Възвръщаемостта на активите бележи спад за 
последната година, поради намалението в 
размера на нетната печалба с 27.3 млн.лв. 
Стойността на показателя е положителна – 0.76% 
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/при 1.15% за 2014г./ но изоставаща от средните 
стойности за банковата система (1.05%), където 
трендът на повишение е стабилен за последните 
три години. 

Съотношението на нелихвения доход към средния 
размер на активите на банката за 2015г. бележи 
положително изменение, достигайки 1.79%. И по 
този показател ОББ изпреварва средната 
стойност за сектора (1.70%), но изостава от 
средната стойност за банките от първа група 
(1.96%). 

Генерираната нетна печалба от ОББ за 2015г. е в 
размер на 48 907 хил.лв. , което е спад с 35.8% на 
годишна база при 76.3 млн.лв. за 2014г. 
Понижението е основно по линия на по-високите 
разходи за обезценки, които нарастват с 50.5% 
/48.9 млн.лв./ през 2015г. Много добър атестат е 
ръстът на оперативната печалба с 10.2%, втора 
поредна година /след ръста от 28.9% през 2014г./. 

През периода на актуализация делът на 
собствения капитал в общите пасиви на 
рейтингованата банка нараства с 0.9 п.п., като 
достига до 18.6% в края на 2015г. В сравнителен 
план показателят е трайно по-висок от средните за 
банковата система и за банките от първа група, 
които за същия период възлизат съответно на 
13.2% и 13.9%.  

Коефициентът на ликвидност нараства с 8.46 п.п. 
през 2015г. и в края на годината възлиза на 
36.51%. В сравнителен план отчетената стойност 
е много близо и почти равна на коефициента за 
ликвидност средно за банковата система /36.71%/ 
и по-висока от средното за банките от първа група 
(35.71%). 

Съотношението Общ размер на кредитите към 
Общ размер на депозитите бележи застой през 
последните три години на нива около 96-98%. 

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 2015г. е значително над препоръчаната. 

През 2015г. ОББ се позиционира на четвърто 
място в банковата система по размер на активите, 
по размер на депозитната база и по размер на 
кредитите, след Уникредит Булбанк, Банка ДСК и 
Първа Инвестиционна Банка.  

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 са взети предвид нестабилната 
политическа и икономическа ситуация в Гърция 
и състоянието на банката - майка НБГ, а от 
друга страна е отчетено положителното 
влияние на наблюдаваното в голяма част от 
показателите на банката подобрение. За 
повишаването на рейтинга надделяват 
отчетената стабилност на Обединена 
Българска Банка АД през последните три 
години, високата капиталова  адекватност, 
стабилни финансови показатели и оперативна 
печалба, разумно управление на кредитния и 
инвестиционен портфейл и политика на 
балансирано провизиране и покритие с 
обезценки. Влияние върху бъдещата оценка на 
банката може да окажат и резултатите от 
провежданата от БНБ Оценка на качеството на 
активите. 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА 
„Обединена българска банка” АД 
Дългосрочен/краткосрочен рейтинг: BB/ B (стабилна) 
Рейтинг по национална скала: ВВВ (BG) / A-3 (BG) 
(стабилна) 

02.06.2016 
Евлоги Георгиев 95, ет. 1 
гр. София 1142 
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Основни финансови показатели: 

(хил.лв.)  2015 2014 2013 2012 2011 

Балансово число 6 540 475 6 570 266 6 715 191 6 347 742 6 696 965 

Брутни кредити 4 942 539 5 024 689 5 024 151 5 272 440 5 417 122 

Собствен капитал 1 217 792 1 165 340 1 087 789 1 070 049 1 104 322 

Общ лихвен доход 307 046 350 708 378 248 417 513 490 597 

Нетен финансов резултат 48 907 76 219 17 030 -40 695 11 875 

Възвръщаемост на активите 0.76% 1.15% 0.26% -0.63% 0.17% 

 

 
*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. 

 

РЕЙТИНГ НА 

ФИНАНСОВА СИЛА 

Първоначален 
рейтинг 

Актуализация Мониторинг 

04.06.2014 03.06.2015 08.09.2015 

Дългосрочен рейтинг : ВВ- BВ- 
ВВ- 

(под наблюдение) 

Перспектива : стабилна положителна - 

Краткосрочен рейтинг : B В 
B 

(под наблюдение) 

 

 


