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1) Преди настоящата публикация кредитният рейтинг и рейтинговата перспектива бяха оповестени на оценявано лице, като след 
извършеното оповестяване не са извършвани корекции в кредитния рейтинг и рейтинговата перспектива; 

2) През последните 2 години БАКР не е предоставяла  допълнителни услуги на рейтингованата единица. 
3)   За да се запознаете с пълната рейтингова история, моля, вижте таблицата в края на документа. 
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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. 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.  

На проведено на 25.09.2020г. заседание на 
Рейтингов Комитет на БАКР е разгледан доклад по 
извършения преглед на кредитния рейтинг на 
„Обединена българска банка“ АД. Заседанието е 
ръководено от д-р по икономика Кирил Григоров, в 
качеството му на Председател на Рейтинговия 
Комитет. След проведена дискусия  по 
измененията във факторите влияещи на рейтинга 
през периода на преглед, членовете на 
Рейтинговия Комитет взеха следното решение: 

„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР) 
присъжда на „Обединена българска банка“ АД 
следните рейтинги: 

 Повишава Дългосрочния рейтинг на 
финансова сила от BBВ на ВВВ+, при 
краткосрочен рейтинг А-2,  

 Повишава Дългосрочния рейтинг по 
национална скала от А+ (BG) на АA- (BG), и 
краткосрочния рейтинг по национална скала 
от А-1 (BG) на А-1+ (BG). 

и променя перспективата по тях от 
„положителна” на „стабилна”, с което изразява 

становището си за постигнато затвърждаване на 
положителните резултати от: обединението на 
банките (ОББ и СИБАНК), развиваните подобрения 
в качеството на кредитния портфейл и по редица от 
наблюдаваните показатели за дейността, както и от 
внедряване в управлението на институцията на 
критериите и опита на банката-майка. 

Освен посочените фактори, при определянето на 
крайния рейтинг на „Обединена българска банка“ 
АД е отчетено положителното влияние от 
принадлежността на банката към една от големите 
финансови групи – KBC Group, поради което 
присъдената крайна оценка надвишава с една 
степен ограничаващото влияние на присъдения от 
БАКР държавен рейтинг на Република България 
(нВВВ, перспектива „стабилна“). 

Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на рейтинг на банка 
(https://www.bcra-
bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf). 

Потребителите на рейтинга могат да намерят 
информация за значението на всяка рейтингова 
категория, включително за дефиницията за 
неизпълнение в публикуваната на сайта на БАКР 
Глобална скала:  
(https://www.bcra-bg.com/files/global_scale_bg.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. 

mailto:v.petrov@bcra-bg.com
https://www.bcra-bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf
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Оперативна среда 

Суверенен риск 

Възникването на пандемията от COVID-19 в 
световен мащаб превърна справянето с проблема 
в един от основните приоритети в началото на 
2020г. България беше в извънредно положение от 
13 март до 13 май 2020 г. заради безпрецедентната 
криза, като правителството предприе редица 
законодателни мерки за ограничаване на 
негативните икономически последици.  

Своеобразното стопиране на икономическите 
процеси в редица сфери се отрази както в реалния, 
така и във финансовия сектор в страната. 
Значително забавяне се наблюдава в динамиката 
на показателите за потреблението на 
домакинствата, кредитирането, външния сектор, 
както и при инфлационните процеси. Трендът на 
безработицата се обърна в посока на бързо 
нарастване: по данни на Агенцията по заетостта, 
регистрираната безработица във възрастовата 
група 15-64 г. през м. през август е 7.5%. 

България навлезе в настоящата криза със 
стабилна фискална позиция и ниско равнище на 
държавния дълг. Кризата доведе до извънредна 
актуализация на разчетите по държавния бюджет 
за 2020г. още през март поради очакваното 
неизпълнение на приходите и необходимостта от 
извършването на допълнителни разходи. Към края 
на м. юни консолидираният баланс на касова 
основа остана положителен, в размер на 1.4% от 
прогнозния БВП, а прогнозното салдо по КФП е 
дефицит в размер на 3,5 млрд. лв. или 3% от БВП. 

Развитието на икономическите процеси в страната, 
включително в контекста на възникналата 
пандемия от COVID-19, се анализират детайлно от 
„БАКР - Агенция за кредитен рейтинг“ и са отразени 
в присъдения непоискан държавен рейтинг на 
Република България. Резюме от доклада за 
присъдения актуален рейтинг на Република 
България е достъпен на официалния сайт на БАКР: 
https://www.bcra-
bg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_apr_2020_bg.
pdf 

 

 

 

 

 

 

Банкова система 

На 10 юли 2020г. българският лев беше включен 
във валутния механизъм II (ERM II). Паралелно с 
това беше обявено и решението на ЕЦБ за 
установяване на тясно сътрудничество с БНБ. След 
като оцени кои български банки отговарят на 
критериите за системно значими институции, от 
01.10.2020г. ЕЦБ започва директния си надзор над 
УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК АД, Обединена 
българска банка АД и Райфайзенбанк (България) 
ЕАД.  

Актуалното състояние на банковия сектор остава 
стабилно. Капиталовите съотношения и 
ликвидността на банките са на високи равнища, 
подкрепяни от устойчивия ръст на депозитната 
база.  

В условията на несигурност през първата половина 
на 2020г. кредитирането на нефинансовия сектор 
се забавя, в по-висока степен при предприятията. 
Същевременно по Реда за отсрочване и уреждане 
на изискуеми задължения към банки и дъщерните 
им дружества – финансови институции към края на 
юни 2020 г. са одобрени искания от домакинства и 
предприятия за разсрочване на задължения в 
размер на 8,1 млрд. лв. или 83.1% от подадените 
до този момент. Като дял от брутната балансова 
стойност на кредитите, тази сума представлява 
12.3%. 
През 2019г. равнището на печалбата е високо, 
представлявайки източник за допълнителна 
капитализация и резерв за поддържане на 
стабилността на сектора. Именно поради това БНБ 
взе решение печалбата за 2019г. да бъде изцяло 
капитализирана като една от мерките за 
допълнително укрепване на капитала на банките в 
условията на кризата, свързана с COVID-19. Към 
средата на 2020г. отчетеният финансов резултат е 
печалба, която е с 43.9% по-ниска на годишна база. 
Нетните приходи от лихви и от такси и комисионни 
запазват водещото си значение за формирането ѝ, 
но при отбелязан годишен спад и на двата 
източника. Същевременно стойността на 
направените обезценки нараства двукратно в 
сравнение със същия период на 2019г.  
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„Обединена българска банка“ АД 

Акционерна структура и управление 

През периода на актуализация не са настъпили 
промени в размера на акционерния капитал на ОББ 
АД и той се запазва 93 838 321 лева, разпределен 
в 93 838 321 броя обикновени, поименни, безналич- 
ни акции с право на глас, всяка от които с 
номинална стойност 1 лев, като КБС Банк Н.В. 
продължава да притежава 99.92% от акциите в 
капитала на банката. 

Промените в органите на управление на 
оценяваната банкова институция в периода на 
актуализация са следните: 

През 2020г. Г-н Вилям Хютинг е освободен като 
член на Надзорния съвет, а неговото място заема 
Г-н Барак Чизи. Избрани са още и двама нови 
членове - Светослав Гаврийски и Доц. д-р Виктор 
Йоцов, които да отговарят на изискването да бъдат 
независими, като броят на членовете на НС се 
увеличава от четири на шест. 

През 2019г. Г-жа Десислава Симеонова влиза в 
Управителния съвет на ОББ на мястото на Г-н 
Франк Янсен, а през 2020г. Г-жа Татяна Иванова 
заема поста на досегашният изпълнителен 
директор и член на УС - Г-н Ян Суинен. 

След тези промени съставите на органите на 
управление към края на разглеждания период са 
следните: 

Надзорен съвет: 

 Люк Попелиер – Председател на НС; 

 Барак Чизи – Член на НС; 

 Кристин Ван Рейсенгем – Член на НС; 

 Франки Депикере – Член на НС 

 Светослав Гаврийски – Независим член; 

 Доц. д-р Виктор Йоцов – Независим член. 

Управителен съвет: 

 Петър Андронов – Председател на УС и 
Главен изпълнителен директор на ОББ; 

 Десислава Симеонова -- Член на УС и 
Изпълнителен директор „МСП и 
Корпоративен сегмент“ на ОББ;  

 Светла Георгиева - Член на УС и 
Изпълнителен директор „Риск“ на ОББ; 

 Кристоф Де Мил - Член на УС и 
Изпълнителен директор „Финанси“ на ОББ; 

 Теодор Маринов - Член на УС и 
Изпълнителен директор „Легаси и дъщерни 
дружества“ на ОББ; 

 Ивайло Матеев - Член на УС и 
Изпълнителен директор „Операции“ на 
ОББ;  

 Татяна Иванова – Член на УС и 
Изпълнителен директор „Маркетинг и 
дистрибуция –Банкиране на дребно“ на 
ОББ; 

 Христина Филипова - присъстващо лице на 
заседания на УС с право на съвещателен 
глас, прокурист. 

През 2020г. банката е сключила договор за 
покупко/продажба на акции („SPA“) с KBC Asset 
Management NV за продажба на дяловото си 
участие от 91% (или 636 акции) в ОББ Асет 
Мениджмънт на стойност 1 599 хил.лв. 

В края на 2019г. банката осъществява дейността си 
чрез Централно управление в София, 183 клона, 16 
бизнес центъра и 71 изнесени работни места, с общ 
нает на пълен щат персонал от 2 801 души. 

Капиталова адекватност 

В края на 2019г. капиталовата база на банката 
нараства слабо, с 0.4% на годишна база, а 
стойността на рисково-претеглените активи отчита 
ръст от 13.5%, в резултат на което Общата 
капиталова адекватност на банката намалява до 
ниво от 19.0% (21.5% в края на 2018г.), оставайки 
на равнище превишаващо значително 
регулаторните изисквания, но малко под средното 
за банковата система. Към края на юни 2020г. 
капиталовата база нараства с 11.0% спрямо края 
на 2019г., докато  рисково претеглените експозиции 
отчитат спад от 9.9%, което води до нарастване на 
капиталовата адекватност на 23.5%, превишавайки 
средното ниво за банковата система с 0.3 п.п. В 
структурно отношение, към края на 2017г., 2018г., 
2019г. и първото полугодие на 2020г. капиталовата 
база на ОББ се състои изцяло от капитал от първи 
ред.  

През 2019г. ОББ преминава прегледите на 
Качеството на активите и стрес-тестовете на ЕЦБ 
без забележки. Отчетеният CET1 (в %) на ОББ 
(21.5%) след прегледа на качеството на активите на 
банките от ЕЦБ е коригиран с минималните 0.42 п.п. 
и достига 21.1%. При базов сценарий на стрес-тест 
CET1 е в размер на 20.2% (корекция от 0.92 п.п.), а 
след  утежнен сценарий на стрес-тест достига 
11.8% (корекция от 9.29 п.п.), които стойности 
надвишават значително заложените минимални 
прагове от ЕЦБ, съответно от 8% за базовия и 5.5% 
при утежнения сценарий (по който банката 
надвишава минимално допустимото ниво с 6.3 п.п.). 
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В края на 2019г. нивото на коригирания ливъридж 
нараства до 10.95, а в края на юни 2020г. слабо 
намалява (10.33), като неговите стойности остават 
по-високи спрямо средните нива за банковата 
система и за банките от първа група. 

Намалението в размера на влошените експозиции 
и повишението на капиталовата база през 2019г. и 
полугодието на 2020г. съдействат за запазването 
на установилата се от 2017г. тенденция на 
подобрение чрез намаление в стойността на 
показателя Нетен размер на влошените 
експозиции към Капиталова база (26.18% към края 
на юни 2020г., спрямо ниво от 65.31% в края на 
2016г.).  

Стойностите на показателя Възвръщаемост на СК 
за периода на преглед остават затвърждават 
високите стойности от над 10% за втора поредна 
година – 11.1% за 2019г. и 14.0% за предходната.  

 

Ресурси 

В края на 2019г. ОББ запазва тенденцията от 
последните пет години на нарастване в общата 
стойност на привлечените от нея депозити, като е 
отчетен ръст на годишна база от 8.8%, който 
изпреварва регистрираното за системата 
увеличение от 8.4%. За първите шест месеца от 
2020г. е налице общ спад от 5.1%, дължащ се на 
намалението на депозитите от кредитни 
институции, при отчетен за  системата слаб ръст 
(0.6%). При депозитната маса от физически лица и 
предприятия обаче се регистрира ръст от 4.0% за 
шестте месеца, при 1.7% общо за системата. 

Като по характерни за периода на преглед, следва 
да се отбележат следните изменения в депозитния 
портфейл на банката: 

• В края на 2019г. депозитите от кредитни 
институции отчитат ръст от 17.6%, след което през 
първото полугодие на 2020г. се понижават 
значително с 46.4%, като делът им в привлечените 
средства намалява до 10.2% (от 18.0% за 2019г.);  
• Поддържан е стабилен темп на растеж в 
размера на привлечените средства от граждани и 
домакинства за последните пет години, при 7.1% за 
2019г. на годишна база и 3.9% за шестте месеца на 
2020г., като делът им нараства и достига до 57.5% 
за първото полугодие на 2020г. (при 52.5% за 
2019г.); 
• И при привлечените от некредитни 
институции депозити са отчетени ръстове за 
последните пет години, като увеличението в края 
на 2019г. на годишна база е 6.9%, а през първото 

полугодие на 2020г. е 4.3%.  Делът на последните в 
депозитната структура се поддържа на 
относително постоянно ниво в последните четири 
приключени години и през първото полугодие на 
2020г. – в малкият диапазон 29-32%, като 
последната най-висока стойност е формирана към 
края на юни 2020г., а в края на 2019г. нивото е 
29.2%. 

Делът на срочните депозити (без тези на 
кредитните институции) бележи минимално 
понижение (под 1 п.п.) и към края на юни 2020г. 
възлиза на 25.5%.  

Депозитният портфейл е без концентрация. 

Качество на активите 

През 2019г. „Обединена българска банка“ АД 
формира реален годишен ръст на активите си от 
8.0%, като средният ръст на активите на банковата 
система за периода е много близък и леко (с 0.2 
п.п.) по-висок от този на оценяваната банка, а за 
шестте месеца на 2020г. те спадат с 4.3%, при само 
0.9% ръст общо за системата.  

Измененията в ръста на активите  се дължат в най-
голяма степен на измененията при Вземанията от 
кредитни институции (увеличение от 43.1% за 
2019г. и намаление с 67.6% за шестте месеца на 
2020г.) и при Паричните средства в каса и по 
разплащателна сметка в БНБ (намаление от 
63.2% за 2019г. и увеличение със 115.6% за юни 
2020г.)  Притежаваните ДЦК са с основен дял в 
инвестициите от края на 2017г. до края на 
шестмесечието на 2020г., когато обемът им 
възлиза на 93.5%.  

Кредитите, като водещ актив в структурата 
бележат устойчив ръст, при увеличение на  
Нетните кредити за 2019 година с 10.7% на 
годишна база и нарастване от 4.2% за шестте 
месеца на 2020г. След вливането на активите на 
Сибанк в ОББ през 2018г., и в следващите периоди 
в структурата на кредитния портфейл не 
настъпват особени изменения, поради много 
близките тежести на двете основни групи кредити и 
в двете банки. Преобладаващи са кредитите към 
предприятия (с относителен дял малко над 50%), а 
кредитите към физически лица са с тежести от 
малко над 40%. За последните две години също не 
се регистрират значителни промени в тези 
съотношения, а по-скоро се затвърждава 
структурата с леко предимство на корпоративните 
кредити – с дял в тесни рамки от 53%-54% от 
кредитния портфейл, и 43%-44% средно за 
експозициите на дребно. 
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Корпоративният кредитен портфейл е добре 
диверсифициран отраслово, като след 
обединението е характерно значителното 
понижение в дела на кредитите от сектор 
„Операции с недвижими имоти“ от 12.1% на 5.9% в 
края на 2018г., който продължава да се свива, но с 
по-ниски темпове, до 4.5% в средата на 2020г. Не 
се наблюдава концентрация по размер и срочност 
на кредитите. 

След вливането на портфейла на СиБанк, и в 
резултат на проведената много активна дейност за 
подобряване качеството на кредитния портфейл 
(включваща значително увеличение на размера на 
обезценките, отписване, продажби, преструктури-
ране и др.), в края на 2018г. се отбелязва 
чувствително подобрение на разглеждания 
основен показател – Дял на необслужваните 
кредити в брутния кредитен портфейл. 
Намалението му на годишна база е с повече от 10 
п.п., а достигнатото ниво е 15.3%, при 11.1% средно 
за банковата система и 11.6% за банките от Първа 
група. Подобрението в стойността на 
съотношението продължава и през разглеждания 
период, в края на който (юни 2020г.) достигнатата 
стойност е 10.1% (БС - 9.0%). 

Покритието на брутните класифицирани кредити 
от обезценки, след най-високата си стойност от 
2017г. (59.4%), се понижава през 2018г. с повече от 
10 п.п. (до 48.9%), като в края на 2019г. слабо се 
повишава до 49.6%, а за първите шест месеца на 
2020г. до 52.1%. Положително влияние върху 
съотношението оказва намаленият размер на 
класифицираните кредити на банката, въпреки 
намаляващия размер на обезценките.  

Покритието на брутния кредитен портфейл от 
обезценки слабо намалява до 5.74% в края на 
2019г. и  5.27% за първите шест месеца на 2020г., 
след като в края на 2018г. е отчетено намаление 
повече от два пъти на годишна база до 7.51%, като 
нивото на показателя в края на разглеждания 
период е много близко до това на средното за 
банковата система (5.28%), следвайки общите за 
системата трендове на намаление. 

Сумата на кредитите третирани по Реда за 
отсрочване и уреждане на изискуеми задължения 
към банки във връзка с пандемията от COVID-19 
при ОББ към 30.06.2020г. е почти два пъти по-ниска 
като процент от общия кредитен портфейл на 
банката (6.8%), в сравнение със отчетените общо 
за системата данни. 

 

Качество на доходите 

За 2019г. ОББ отчита минимален спад от 0.21% в 
оперативния резултат, докато при финансовия 
резултат се намалението е с 12.0%, като в края на 
годината той възлиза на 154.8 млн.лв. За първото 
шестмесечие на 2020г. оперативният резултат е с 
24.1% по-висок от този за същия период на 2019г., 
дължащо се основно на рязък спад на 
оперативните разходи и увеличение на нетния 
лихвен доход. При финансовия резултат обаче е 
отчетен спад на годишна база, поради значително 
увеличение на разходите за обезценки. 

Постигнатите в периода на преглед стойности на 
показателя Възвръщаемост на лихвоносните 
активи намаляват следвайки общата за банковата 
система тенденция, оставайки позиционирани 
близо до и под средните нива за нея и за банките 
от първа група. 

Положително от гледна точка доходността на 
банката е наблюдаваното изменение при Цената 
на лихвените пасиви – запазване на трайно 
установена тенденция на намаление, при 
постигнати от оценяваната банка нива - значително 
под средните за системата и за първа група банки. 

Нивата на Брутен лихвен спред и Нетен лихвен 
марж поддържат същата обща тенденция на спад, 
като също позиционират банката близо до и малко 
под средните за системата и банките от първа 
група нива. 

Възвръщаемостта на активите, следва общата 
тенденция на намаление в системата като в края на 
2019г. банката се позиционира малко под средното 
ниво за банковата система и за банките от първа 
група, а към края на юни 2020г. разликите в това 
отношение намаляват. 

За периода на преглед се установява положителна 
тенденция в понижаването на стойността на 
показателя Оперативни разходи към Среден 
размер на активите, чието ниво през 
разглеждания период се позиционира 
благоприятно в сравнително отношение - под 
средното за системата. 

Ликвидност 

В периода на преглед нивото на съотношението 
Собствен капитал към Общи пасиви за ОББ 
намалява на 11.3% в края на 2019г., след което 
слабо се покачва до 11.9% към края на юни 2020г 

Делът на текущите активи в общите активи на 
банката възлиза на 28.1% в края на 2019г. и 19.7% 
в края на юни 2020г., които нива са по-ниски от 
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поддържаните от банката в края на 2018г. (32.8%) и 
в края на 2017г. (32.6%), като до края на 2016г. 
(преди закупуването ѝ от КВС), са били в по-ниския 
диапазон между 15.1%-21.3% в петте години на 
периода 2012г. - 2016г., вкл. 

В периода на преглед банката поддържа 
установеното в края на 2018г. ниво на 
съотношението на общ размер на кредити към 
общ размер на депозити1, с малки изменения от 
+1.0 п.п. за 2019г. (69.5% към 31.12.2019г.) и +0.8 
п.п. към 30.06.2020г. (69.3%), като само една банка 
от референтната група отчита по-ниски стойности.  

Нивото на показателя Среден брутен размер на 
кредитите към Среден размер на активите 
отбелязва слабо намаление в края на 2019г. до 
48.3% (48.4% за 2018г) и въпреки слабото 
повишение в края на разглеждания период (50.6%) 
нивото му се запазва по-ниско спрямо средното за 
банковата система (56.3%) и за банките от първа 
група (57.0%).  

Нивата на ликвидно покритие на банката за 
надзорни цели (199% към края на периода и 372% 
към края на 2019г.) остават значително над 
минимално изискуемите 100%. 

Размер и системи 

В периода на преглед банката запазва 
непроменена достигнатата след вливането на 
Сибанк трета позиция по размер на балансово 
число и пето място по размер на кредитния 
портфейл, докато по размер на депозитите тя 
заема вече четвърта позиция, след като в края на 
2019г. е била на пето място. 

През 2019 година в банката са внедрени редица 
нововъведения както на вътрешно ниво – роботи, 
извършващи рутинни дейности в кредитна 
администрация, чатбот (подпомагащ служителите в 
клоновата мрежа), така и на външно, насочено към 
клиентите – въвеждане на мултибанкиране, 
възможности за кандидатстване за потребителски 
кредит през мобилно банкиране, видео банкиране 
за бизнес клиенти, платформа, подпомагаща в 
дигитална среда клиентите в избора на подходящо 
жилище. 

 

 

 

 

 

 
През разглеждания период “Обединена българска банка“ АД  отчита подобрение в дейността си 
и постигнатите резултати, като се наблюдава затвърждаване на положителните трендове в 
основни показатели за анализа на дейността – ръст на привлечени средства от граждани и  
предприятия, ръст в кредитирането, повишаване на капиталовата адекватност и ликвидността. 
Особен напредък е постигнат в подобряване на качеството на кредитния портфейл. 
Оперативната печалба и нетният финансов резултат се запазват на високи нива.  

Допълнително положително влияние върху рейтинга на “Обединена българска банка“ АД  
може да окаже запазването на процесите на устойчиво подобряване в качеството на портфейла, 
повишаване на генерираната печалба и на показателите за доходност, успоредно със запазването 
на добрите нива на капиталова адекватност и ликвидност..  

В негативна посока на рейтинга би могло да се отрази евентуално влошаване на качеството 
на кредитния портфейл, в резултат на неблагоприятни ефекти от пандемията COVID 19 върху 
клиенти на банката. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Изключени са кредитите и депозитите на кредитни институции 
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Основни финансови показатели: 

(хил.лв.) ; % 6.2020 12.2019 12.2018 12.2017 12.2016 12.2015 

Балансово число 11 646 597 12 172 700 11 266 027 7 358 140 6 831 636 6 540 475 

Брутни кредити 6 306 479 6 082 050 5 598 515 3 911 555 4 542 488 4 942 539 

Собствен капитал 1 387 649 1 376 692 1 386 813 976 061 1 082 343 1 217 792 

Общ лихвен доход 137 339 272 343 292 874 238 343 283 465 307 046 

Нетен финансов резултат 22 715 154 835 175 889 -51 025 111 261 48 907 

Обща капиталова адекватност 23.45% 19.04% 21.52% 24.14% 24.25% 28.19% 

Нетен лихвен марж 2.49% 2.50% 3.21% 3.55% 3.84% 3.93% 

Възвръщаемост на активите 0.93% 1.33% 1.73% -0.72% 1.63% 0.76% 

Брутен размер класифицирани експозиции / Общо 
кредити  

10.11% 11.56% 15.35% 
27.8% 29.9% 33.0% 

Нетен коефициент на генериране на просрочия -1.21% -3.30% -6.31% -8.79% -7.64% 3.25% 

Коефициент на ликвидност - - - 52.13% 40.26% 36.51% 

Отношение на ликвидно покритие (LCR) - % 199% 372% 250% - - - 

 

*Рейтингова история: 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА 
СИЛА* 

Актуализация Актуализация Мониторинг Актуализация Актуализация Мониторинг 

Дата на рейтингов комитет: 26.09.2019 26.09.2018 29.06.2017 01.06.2017 02.06.2016 27.01.2016 

Дългосрочен рейтинг : ВВВ ВВВ BBB- BB BB BB- 

Перспектива : Положителна Стабилна Стабилна Положителна Стабилна Положителна 

Краткосрочен рейтинг : А-2 А-2 А-3 B B B 

Дългосрочен рейтинг по 
национална скала: 

А+ (BG) А+ (BG) А (BG) BBB+ (BG) BBB (BG) BBB- (BG) 

Перспектива: Положителна Стабилна Стабилна Положителна Стабилна Положителна 

Краткосрочен рейтинг по 
национална скала: 

А-1 (BG) А-1 (BG) A-1 (BG) A-2 (BG) A-3 (BG) A-3 (BG) 

 

Рейтингите в таблицата по-долу 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 

Мониторинг Актуализация 
Първоначален 

рейтинг 

08.09.2015 03.06.2015 04.06.2014 

Дългосрочен рейтинг: 
ВВ- BВ- 

ВВ- 
(под наблюдение)  

Перспектива: 
- положителна 

стабилна 
  

Краткосрочен рейтинг: 
B В 

B 
(под наблюдение)  

 


