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Дългосрочен рейтинг: BB- BB BB 

Перспектива: Положителна Стабилна Положителна** 

Краткосрочен рейтинг: B B B 

Дългосрочен рейтинг по национална скала: BBB- (BG) BBB (BG) BBB+ (BG) 

Перспектива: Положителна Стабилна Положителна** 

Краткосрочен рейтинг по национална скала: А-3 (BG) A-3 (BG) A-2 (BG) 

* За да се запознаете с пълната рейтингова история, моля, вижте таблицата в края на документа. 
** Присъдената положителна перспектива от една страна е свързана с отчетеното подобрение при част от показателите 
(основно по отношение на качеството на доходите), а от друга с течащата процедура по придобиване на 99.9% от капитала на 
банката от  „Кей Би Си Банк“ НВ, Белгия, като е отчетено обстоятелството, че успешното й финализиране би повишило 
възможността за ресурсна и ликвидна подкрепа от страна на основния акционер. 

 

  
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: „положителна”, краткосрочен 
рейтинг: B; 

 Дългосрочен рейтинг по национална скала: 
ВВВ+ (BG), перспектива: „положителна”, 
краткосрочен рейтинг по национална скала: 
A-2 (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. 

 

С достигането до пълноправно членство в ЕС през 
2007г. българските правителства губят основния 
си стимул за водене на реформаторска политика. 
Страната продължава да е в режим на 
мониторинг, като през последните няколко години 
не се наблюдава съществен напредък в нито една 
от проблемните за България сфери, които се 
свеждат основно до борба срещу корупцията и 
подобряване функционирането на съдебната 
система.  

Политическата обстановка към момента на 
изготвяне на доклада може да се определи като 
относително стабилна.  

През 2016г. темпът на растеж на икономиката леко 
се забавя (3.4%), но остава близък до отчетения 
година по-рано (3.6% за 2015г.). Сред групите с 
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най-голям принос остава износът, а 
потреблението на домакинствата и вносът на 
стоки и услуги се забавят до половината от 
регистрираните преди година темпове на 
нарастване.  

През 2016г. се забелязва известно свиване в 
преките инвестиционни потоци (до 1.5% от БВП), 
като инвестициите в дяловите инструменти 
възлизат на едва 37.3% от отчетените за година 
по-рано, а дълговите инструменти продължават да 
отчитат отлив, който се утроява спрямо година по-
рано. 

Запазват се положителните промени на пазара на 
труда, наблюдавани след 2013г. С низходящия 
тренд в коефициента на безработица през 
последните 3 години, към края на 2016г. 
официално регистрираната безработица от 
Агенцията по заетостта достига 8.0%. 

Въпреки известно забавяне в понижението на 
цените към началото на 2016г., през второто 
полугодие и първите 2 месеца на 2017г. 
дефлацията остава на нива от около 1.1—1.4% 
средногодишно, измерена чрез ХИПЦ.  

Наблюдаваното леко подобрение в състоянието 
на държавния бюджет на страната през 2015г. се 
запазва и през 2016г.  

Салдото по държавния бюджет за 2016г. е 
отрицателно – отчита се дефицит от 1.2% от БВП 
към края на годината, който е по-нисък от 
заложения в ЗДБРБ (1.9% от БВП).  

Нивото на държавния дълг продължава да бъде 
положителен фактор за България в сравнителен 
план спрямо показателите за ЕС. Средната 
задлъжнялост за съюза е около 83.3% от БВП към 
септември 2016г., а за Еврозоната възлиза на 
90.1% от БВП.  

Банковият сектор може да бъде определен като 
стабилен – с високи нива на ликвидност и 
капиталова адекватност. Депозитната база в 
сектора продължава да нараства, а при 
кредитирането се забелязва забавяне в 
негативните тенденции. Проведените през 2016г. 
ПКА и СТ потвърждават стабилността в 
системата, макар и за отделни участници да са 
необходими известни корекции. 

За периода на актуализация (2015г.-2016г.) в 
акционерната структура на „Обединена българска 
банка“ АД (ОББ) не са настъпили значими 
промени и мажоритарен акционер с дял 99.9% се 
запазва Национална Банка на Гърция. 
Акционерният капитал продължава да е в размер 
на 75 964 082 лв. В ход е процедура по 
придобиване на акциите на банката от 
белгийската група KBC, която е собственик на 
„СИБАНК“ ЕАД. Ако се извърши сливане на двете 
банки би се формирала трета по големина 
банкова институция в страната (след Уникредит 
Булбанк и Банка ДСК) с приблизителен пазарен 
дял от 11%.  

Съгласно прессъобщение от 22.05.2017г. на 
Българска Народна Банка централната банка 
издава предварително одобрение за прякото 
придобиване от „КЕЙ БИ СИ Банк“ НВ, Белгия, на 
99.91% от капитала на „Обединена българска 
банка“ АД. 

По отношение на участията в дъщерни и 
асоциирани дружества на ОББ единствената 
настъпила през 2016г. промяна е свързана с 
увеличение на капитала на „ОББ – Метлайф 
Животозастрахователно Дружество“ АД 
(извършеното със собствени на дружеството 
средства в размер на 5 400 хил.лв.). 

През анализирания период не са настъпили 
промени в състава на Съвета на директорите на 
банката, но е налице изменение в структурата му. 
От май 2016г. длъжността Председател на СД се 
заема от неизпълнителния член г-н Маринис 
Стратопоулос, който е заменил г-н Стилиян Вътев 
- Главен изпълнителен директор. Промяната е 
продиктувана от ограничение, заложено в Кодекса 
за корпоративно управление, което предвижда 
председателската позиция да бъде заемана от 
неизпълнителен член на Съвета на директорите. 

През последната завършена година (2016г.) 
капиталовата база на банката бележи спад. 
Понижението главно е по линия на намаление на 
капитала от І ред (основно поради разпределения 
в края на 2016г. дивидент) и в по-малка степен в 
резултат на свиването на капитала от втори ред 
(поради изплащане на дължимите суми по 
подчинения срочен дълг). Наблюдаваното през 
2016г. свиване на рисково-претеглените активи не 
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компенсира изцяло понижението на капиталовата 
база, в резултат на което на годишна база е 
налице спад в общата капиталова адекватност и в 
капиталовата адекватност на капитала от І ред. 
Въпреки посочения спад в края на 2016г. 
показателите за капиталова адекватност на ОББ 
се запазват на по-високо равнище спрямо 
средните за банковата система и за банките от 
първа група. 

През 2016г. е налице съществен спад на нетните 
класифицирани експозиции спрямо предходната 
година, който обаче в голяма степен е 
компенсиран от намалението на капиталовата 
база, в резултат на което съотношението на 
нетните просрочени експозиции и капиталовата 
база се понижава слабо, продължавайки да отчита 
по-високи стойности от тези за банковата система 
и за банките от първа група. 

Намалението на собствения капитал 
едновременно с над двукратния ръст (на годишна 
база) на нетната печалба обуславя 
чувствителното увеличение на възвръщаемостта 
на собствения капитал, която достига 9.07% 
(4.10% за 2015г.). Отчетената положителна 
динамика приближава стойността на показателят 
към средните стойности за банковата система 
(10.64%), банките от първа група (12.51%) и 
референтната група1 (13.99%). 

През 2016г. привлечените средства на ОББ 
бележат ръст от 7.9%, като в структурно 
отношение доминиращи продължават да бъдат 
депозитите. За сравнение за посочения период 
банковата система се характеризира с ръст на 
привлечените средства от 5.7%, а банките от 
първа група от 5.5%.  

Делът на депозитите на граждани в депозитната 
база (без депозити на кредитни институции) е 
малко над отчитаните за сектора (63.7%) и за 
банките от първа група (67.7%). 

В края на 2016г. делът на най-големите 15 
депозита отчита леко повишение през годината, 
но все още не индикира за обезпокоителна 
концентрация в депозитната база. 

                                                 
1 Включва две банки преди и след рейтингованата банка – 
определени по размер на балансовото число (Банка ДСК, 
Първа Инвестиционна Банка, Юробанк България и 
Райфайзенбанк (България)) 

През 2016г. е отчетен годишен ръст в размера на 
активите от 4.5%, който е малко по-нисък от 
средния за банковата система и за банките от 
първа група, които нарастват с 5.2% през 
годината. 

През 2016г. инвестиционният портфейл на 
банката бележи значителен ръст (51.6%), основно 
по линия на дълговите инструменти.  

През 2016г. в брутните кредити на ОББ, след 
относително слабите изменения за предишните 
две години (в рамките на 1% – 2%), се наблюдава 
по-осезаем спад. Нетният размер на кредитния 
портфейл намалява с приблизително същият 
темп.  

В структурата на кредитния портфейл не са 
настъпили значителни изменения през периода на 
актуализация, като продължава да не е налице 
висок риск от концентрация по наблюдаваните 
критерии. 

Делът на необслужваните кредити отчита леко 
понижение през 2016г., като в сравнителен план 
остава значително по-висок от средното за 
банковата система. Влошения портфейл се 
характеризира със следните особености: 

 Нововлошените кредити продължават да 
намаляват; 

 Отписаните вземания намаляват с ~30% на 
годишна база; 

 Брутният коефициент на генериране на 
просрочия продължава да намалява и отчита 
най-ниската си стойност за последните 5 
години; 

 Нетният коефициент на генериране на 
просрочия е с отрицателна стойност; 

 Покритието на брутните класифицирани 
кредити от обезценки е малко по-ниско от 
средното за банковата система. 

През 2016г. ОББ генерира оперативна печалба от 
238 708 хил.лв., която е с 19% по-висока от 
формираната за предходната година и нетна 
печалба от 111 261 хил.лв., която е със 127.5% по-
висока спрямо отчетената за 2015г.  

През периода на актуализация стойността на 
показателя Възвръщаемост на лихвоносните 
активи поддържа изразената и в предходните 
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четири години тенденция към намаление, като в 
сравнителен план нивото му в края на 2016г. е 
малко по-ниско от средното за банковата система. 

През 2016г. се запазва тенденцията на 
понижаване на показателя Цена на лихвените 
пасиви, като стойността му е под средните нива за 
банковата система и банките от първа група.  

Банката продължава да отчита по-ниски стойности 
за брутния лихвен спред от средните за банковата 
система и за банките от първа група , а за нетния 
лихвен марж от средните за банките от първа 
група.  

Коефициентът Възвръщаемост на активите е на 
ниво от 1.63% в края на 2016г., при отчетено 
значително увеличение от 0.87 п.п. на годишна 
база. В сравнителен план стойността на 
показателя е над средната за банковата система 
(1.42%), но под тази за банките от първа група 
(1.75%). 

През периода на актуализация делът на 
собствения капитал в общите пасиви на ОББ 
намалява с 2.8 п.п., като от 18.6% към края на 
2015г. достига до 15.8% към края на 2016г., с 
което е прекъсната тенденцията му на нарастване 
от предходните две години. В сравнителен план 
стойността на показателят се придвижва към 
средните нива за банковата система и за банките 
от първа група (съответно 13.2% и 13.9%, които са 
без промяна през 2016г.), но продължава да се 
позиционира над тях. 

Коефициентът на ликвидност се повишава с 3.74 
п.п. през 2016г. и достига 40.26% в края на 
годината, като отчетената стойност е най-високата 
за последните пет години и с нея банката се 
позиционира над средните нива за банковата 
система (38.2%) и за банките от първа група 
(38.8%).   

Към края на 2016г. стойността на съотношението 
на брутните кредити  към депозитите  намалява, 
затвърждавайки формираната обща тенденция на 
спад за последните пет години (отклонение от нея 
има само през 2014г.), като в сравнителен план 
все още се характеризира с по-висока стойност от 
средните за банковата система (73.5%) и за 
банките от първа група (73.6%). 

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 2016г. продължава да е значително над 
препоръчаната. 

През 2016г. ОББ продължава да се позиционира 
на четвърто място в банковата система по размер 
на активите, а по размер на депозитната база и на 
кредитите отстъпва с една позиция назад (от 4-та 
на 5-та), като по тези показатели пред нея се 
нарежда „Юробанк България“ АД.  

   

 
 
 
 
 
Основни финансови показатели: 

(хил.лв.)  2016 2015 2014 2013 2012 

Балансово число 6 831 636 6 540 475 6 570 266 6 715 191 6 347 742 

Брутни кредити 4 542 488 4 942 539 5 024 689 5 024 151 5 272 440 

Собствен капитал 1 082 343 1 217 792 1 165 340 1 087 789 1 070 049 

Общ лихвен доход 283 465 307 046 350 708 378 248 417 513 

Нетен финансов резултат 111 261 48 907 76 219 17 030 -40 695 

Възвръщаемост на активите 1.63% 0.76% 1.15% 0.26% -0.63% 

 



 

 
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 

тел.:(+359-2)  987 6363     
www.bcra-bg.com        
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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. 
 

 

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) 

 

 


