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Дългосрочен рейтинг : BB- BB BB BBB- ВВВ 

Перспектива : Положителна Стабилна Положителна Стабилна Стабилна 

Краткосрочен рейтинг : B B B А-3 А-2 

Дългосрочен рейтинг по 
национална скала: 

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

Перспектива: Положителна Стабилна Положителна Стабилна Стабилна 

Краткосрочен рейтинг по 
национална скала: 

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

* За да се запознаете с пълната рейтингова история 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 на Европа. 
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) 
променя присъдените на „Обединена българска 
банка” АД рейтинги, както следва: 

 Повишава дългосрочния рейтинг на 
финансова сила от ВВВ- на ВВВ, и 
краткосрочния рейтинг на финансова сила 
от А-3 на А-2, като запазва „стабилна“ 
перспектива по тях; 

 Повишава дългосрочния рейтинг по 
национална скала от А (BG) на А+(BG), 
като запазва краткосрочен рейтинг по 
национална скала А-1 (BG) и запазва 
„стабилна” перспектива по тях. 

Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на рейтинг на 

финансова сила на банка (https://www.bcra-
bg.com/files/bank_methodology_2018_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. 

Политическата обстановка в България се запазва 
стабилна. През 2017г. икономиката на страната 
бележи реален ръст от 3.6% (3.9% през 2016г.), 
като основен двигател на растежа на БВП е 
вътрешното търсене. Ръстът на крайното 
потребление се ускорява до 4.5% на годишна база, 
като положителна динамика се наблюдава както в 
частните, така и в правителствените разходи. 
Подкрепено от продължаващото нарастване на 
доходите и увеличение на заетостта, 
потреблението на домакинствата бележи ръст от 
4.8%. Положителен принос към растежа на 
икономиката е отчетен и по линия на инвестициите 
в основен капитал – 3.8% (след регистрирания спад 
от 6.6% през 2016г.). Нетният износ има 
отрицателен принос към нарастването на БВП на 
страната през 2017г. 
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Към края на 2017г. международните резерви на 
БНБ възлизат на 23 662 млн. евро. (46.9% от БВП), 
което е солиден буфер, който централната банка 
използва, за да гарантира стабилността на 
валутния борд и да предпазва от евентуални 
външни шокове.  

През 2017г. притокът на преките чуждестранни 
инвестиции продължава да се понижава до 1.9% 
от БВП (с номинален спад от 12% спрямо 2016г.).  

Данните за трудовия пазар през 2017г. отбелязват 
рекордно високи показатели за икономическата 
активност и заетостта на населението. Възходящ 
остава и трендът при доходите от труд. 
Коефициентът на безработица достига до пред-
кризисните си нива (5.7% за последното 
тримесечие на 2017г.).  

Ценовото равнище в България (измерено чрез 
средногодишния ХИПЦ), продължава плавно да се 
покачва. През последните шест месеца (септември 
2017г. – март 2018г.) инфлацията достига 1.4%, 
като през първите три месеца на 2018г. по-
съществен принос за формирането ѝ имат 
ускореното нарастване на цените на услугите и 
повишението на административните цени, докато 
влиянието на международните цени отслабва. 
Вътрешните фактори, които също благоприятстват 
нарастването на ценовия индекс, са ръстът на 
доходите и потреблението на домакинствата. 

Нарастващата икономическа активност през 
последните години осигурява подобрение в 
състоянието на публичните финанси на 
страната. След като през 2016г. балансът по 
Консолидираната фискална програма (КФП) отчете 
излишък, през 2017г. тази тенденция е затвърдена 
и бюджетният баланс за втора поредна година е 
положителен. Салдото по КФП за 2017г. е в размер 
на 846 млн. лв. (0.9% от БВП) и се формира, както 
от излишък по националния бюджет, така и от 
излишък по европейските средства. Заложената 
първо-начално бюджетна цел за 2017г. бе дефицит 
в размер на 1.4% от БВП, тоест салдото отчита 
подобрение с 2.3 п.п. спрямо прогнозата.  

Целта за дефицита по КФП за 2018г. е 1% от БВП. 
Правителството заявява намерение за 
продължаване на политиката за постепенна 
консолидация и в актуализираната средносрочна 
бюджетна прогноза залага цел за дефицита през 
2019г. в размер на 0.5% от БВП и достигане на 
балансиран бюджет през 2020г. В средносрочен 
план не се предвиждат значителни промени в 

данъците. Запазването на политиката за 
постепенна консолидация е предпоставка за 
свеждането до минимум на потенциалното 
негативно въздействие на фискалната политика 
върху икономическата активност. 

Нивото на държавния дълг, представено като 
съотношение „държавен дълг / БВП“, спада в края 
на декември 2017г. до 23.9% (при 27.4% в края на 
2016г.). Страната остава с ниво на дълга 
значително по-ниско от максимално допустимата 
референтна стойност на Маастрихтския критерий 
за конвергенция от 60%. В сравнителен план със 
страните-членки, България запазва третата си 
позиция по най-ниско ниво на държавна 
задлъжнялост, като пред нея се нареждат само 
Естония с дълг в размер на 9.0% от БВП и 
Люксембург с дълг в размер на 23.0% от БВП.  

Към края на 2017г. на банковия пазар в България 
оперират 27 банки (включително 5 чуждестранни 
клона), при наблюдавана тенденцията към 
консолидация, като за 2018г. това води до промяна 
в разпределението на банките по групи, след 
вливане на „Обединена българска банка“ АД 
(досегашна собственост на Националната банка на 
Гърция-NBG) към „СиБанк“ ЕАД (дъщерно 
дружество на белгийската КВС Груп). Промяната 
ще доведе до по-нататъшен отлив на гръцки 
капитал от сектора, минимизирайки по този начин 
рисковете, свързани с очакваните в началото на 
2018г. нови стрес тестове на гръцката банкова 
система. Със сливането конкуренцията на банковия 
пазар в България ще се свие до 26 институции. 
Очаква се консолидацията в сектора да продължи 
и през настоящата 2018г. 

Банковата система на страната остава стабилна, 
като се характеризира с продължаващо нарастване 
на активите, при поддържан в последните две 
години ръст в кредитирането и нарастване на 
привлечените средства под форма на депозити. 
Запазени са високите нива на капиталова 
адекватност и ликвидност, при подобряване 
качеството на активите, със свиване на 
необслужваните експозиции до 10.2% в края на 
2017г. (12.9% в края на 2016г.). Последната 
приключена финансова година (2017г.) е 
характерна с намаляващ темп в ръстът на 
печалбите отчетени в банковата система. За 
благоприятното състояние на банковия сектор 
свидетелстват и направените през 2016г. преглед 
на качеството на активите и стрес тестове за 
устойчивост на банките в България. Обявените 
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резултати от тях показват, че банковият сектор е 
стабилен, добре капитализиран и публична 
подкрепа на банки с държавен ресурс не се налага. 

Събитието с най-съществено влияние върху 
банката през анализирания период е извършеното 
в средата на 2017г. придобиване на ОББ от 
белгийската банково-застрахователна група 
КБС Груп (от досегашния мажоритарен собственик 
на банката – Национална банка на Гърция) и 
извършеното в последствие преобразуване на 
СИБАНК (собственост на същата група), чрез 
вливането ѝ в ОББ при запазване името на 
приемащата банка - „Обединена българска банка“ 
АД, с ЕИК 000694959 и променено седалището и 
адреса на управление на: гр.София, п.к. 1493, 
район „Триадица“, бул.Витоша № 89Б – официална 
дата на одобрение от БНБ - 05.02.2018г. 

Към края на 2017г. КБС Груп притежава 99.91% от 
капитала на ОББ (75 964 хил.лв.) и 100% от 
капитала на СИБАНК (227 933 хил.лв.), които са 
без изменения в периода 2013-2017г.  

С решение на Общото събрание на акционерите 
(ОСА) на ОББ от 06.12.2017г., с което е одобрено 
вливането на СИБАНК, е взето и решение за 
увеличаване капитала на ОББ със 17 874 239 лв., 
представляващо чистата стойност на имуществото 
на СИБАНК, което преминава в ОББ, с което 
стойността на капитала на последната, към 
момента на изготвяне на настоящия доклад, е 
93 838 хил.лв., разпределени в същия брой 
поименни, безналични акции с право на глас в 
ОСА, с номинал 1 лв./всяка. Всички нови акции се 
абонират от КБС Груп, като и след сливането 
последното продължава да притежава 99.91% от 
акциите на ОББ. 

Собственикът на обединената финансова 
институция – КБС Груп осъществява дейност на 
териториите на Белгия, Чехия, Словакия, Унгария, 
България и Ирландия, като към края на 2017г. 
отчита обслужване на 11 млн. клиенти в 1 521 
банкови клона с обща численост на персонала от 
41 876 души. Групата поддържа постоянен в 
последните три години ръст в общите приходи от 
съответно: 6.8% за 2017г., 0.9% за 2016г. и 6.4% за 
2015г. Нетния финансов резултат отчита 
нарастване от 6.1% за 2017г., достигайки стойност 
от 2 575 млн.евро (при 2 427 млн.евро за 2016г. и 
2 639 млн.евро за 2015г.). В последните три години 
са поддържани стабилни средни нива на 
Възвръщаемост на капитала от 19% и 

Съотношение на разходите към общи приходи от 
55%. В края на годината Групата управлява 
кредити в размер на 154 млрд.евро (148 млрд.евро 
в края на предходната година), депозити в размер 
на 194 млрд.евро (178), а общо управляваните 
активи възлизат на 292 млрд.евро (275). 
Постигнатото ниво на ливъридж (Basel III, Danish 
compromise method, fully loaded) е 6.1% (6.1%), на 
коефициент на ликвидност (LCR) – 139% (139%). 

След обединяването на СИБАНК ЕАД и ОББ АД, 
управлението на оценяваната банкова институция 
се осъществява от: 

Надзорен съвет, в състав: 

o Люк Попелиер – Председател на НС; 
o Вилям Хютинг – Член на НС; 
o Кристин Ван Рейсенгем – Член на НС. 

Управителен съвет, в състав: 

o Петър Андронов – Председател на УС и 
Главен изпълнителен директор на ОББ, 
Председател на Кънтри тийм на КБС Груп за 
България, Кънтри мениджър на КВС Груп за 
България; 

o Франк Янсен - Член на УС и Изпълнителен 
директор „Корпоративно банкиране и МСП“ на 
ОББ, Член на Кънтри тийм на КВС Груп за 
България; 

o Светла Георгиева - Член на УС и 
Изпълнителен директор „Риск“ на ОББ, Член на 
Кънтри тийм на КВС Груп за България, Кънтри 
директор „Риск“; 

o Кристоф Де Мил - Член на УС и Изпълнителен 
директор „Финанси“ на ОББ, Член на Кънтри 
тийм на КВС Груп за България, Кънтри 
Финансов директор; 

o Теодор Маринов - Член на УС и Изпълнителен 
директор „Легаси“ на ОББ, Член на Кънтри тийм 
на КВС Груп за България; 

o Ивайло Матеев - Член на УС и Изпълнителен 
директор „Операции“ на ОББ, Член на Кънтри 
тийм на КВС Груп за България;  

o Ян Суинен – присъстващо лице на заседания 
на УС със съвещателен глас, Търговски 
пълномощник на ОББ, Член на Кънтри тийм на 
КВС Груп за България; 

o Христина Филипова - присъстващо лице на 
заседания на УС със съвещателен глас, 
прокурист. 

Всички членове на НС и УС са с дългогодишен 
банков опит и с дълга практика на висши 
ръководни позиции в КБС Груп, СИБАНК и ОББ. 
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Стойността на общата капиталова адекватност 
на СИБАНК отчита трен възходящ кумулативен 
тренд в периода 2013-2017г. от 3.21 п.п., 
достигайки до ниво от 18.83% в края на 2017г. При 
ОББ за същия период е отчетено нарастване през 
първите три години и намаление в последните две, 
при поддържани високи нива и достигната стойност 
към края на 2017г. от 24.14%. Към края на първо 
тримесечие обединената ОББ е със стойност на 
показателя 20.40%, еднаква с капиталовата 
адекватност на капитала от I-ви ред, като 
понижението е получено основно от еднократния 
ефект от прилагане на новите изисквания на МСФО 
9, смекчено частично от промяна в междинното 
третиране на нереализираните печалби свързани с 
активи или пасиви оценявани по справедлива 
стойност. Независимо от отчетения спад, нивата на 
капиталова адекватност продължават значително 
да превишават регулаторните изисквания, което 
осигурява както стабилност при евентуални 
шокове, така и възможност за допълнително 
нарастване на активите в нормална среда. 
Стойността е и по-висока от формираната средна 
за Първа група банки (20.02%) и под средната за 
Банковата система (20.91%).  

В структурно отношение, както при Сибанк, така и 
при ОББ, водещи са рисково претеглените 
експозиции за кредитен риск, като делът им за 
последните пет приключени години се движи от 
88.5% до 88.8% за първата банка и от 80.7% до 
85.6% за втората. През последните пет години ОББ 
отчита малко по-ниски дялове на РПА за кредитен 
риск и малко по-високи за операционен риск 
отколкото тези на Сибанк. При ОББ се наблюдават 
и относително ниски нива на позиционен, валутен и 
стоков риск, докато при Сибанк такива не се 
отчитат. Вливането на Сибанк в ОББ не води до 
съществени промени в структурата на рисково 
претеглените експозиции и към края на март 2018г. 
делът на РПА за кредитен риск е 84.0%, за 
операционен 13.9%, а за позиционен, валутен и  
стоков риск 2.1%. 

В края на март 2018г. нивото на изчисления 
съгласно регулаторните изисквания ливъридж се 
понижава с 3.4 п.п. спрямо края на 2016г., но 
продължава значително да превишава (над 3 пъти) 
минимално изискуемата. Към датата на изготвяне 
на доклада последните публикувани (на 06 март 
2018г.) от Европейският банков орган (CRD IV–

CRR/Basel III Monitoring exercise1 – results based on 
data as of 30 June 2017) данни за средните нива на 
ливъридж показват, че отчитаните от ОББ нива са 
значително (~2 пъти) над средните2. 

В сравнителен план ОББ и Сибанк отчитат по-
високи стойности за показателя Нетен размер на 
класифицирани експозиции към Капиталова 
база за всяка от последните пет приключени 
години. Посочената тенденция се запазва за 
обединената ОББ и към края на първото 
тримесечие на 2018г., като отчетените от банката 
превишения спрямо средните са 17.5 п.п. спрямо 
системата и 18.2 п.п. спрямо банките от първа 
група. Следва да се отчете и това, че стойностите 
на показателя за банковата система и банките от 
първа група съществено се понижават през 
първото тримесечие на 2018г. 

 
03.2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Сибанк n/a 42.0% 59.2% 83.8% 120.6% 119.7% 

ОББ 43.3% 47.3% 65.3% 67.1% 71.4% 155.0% 

Банкова система 25.8% 34.0% 42.3% 48.8% 64.9% 92.5% 

Банки - I-ва група 25.1% 35.8% 45.8% 44.1% 64.3% 73.9% 

Банки - II-ра група 26.8% 31.6% 37.6% 52.3% 61.9% 108.1% 

За периода 2013г.-2017г. Сибанк отчита по-високи 
или близки до средните стойности за 
Възвръщаемостта на СК за последните пет 
години, докато при ОББ се наблюдава 
противоположната тенденция за последните 
четири години. За 2017г. и първото тримесечие на 
2018г. показателя на ОББ е с отрицателна 
стойност, поради което сравнението му със 
средните не би донесло необходимата 
информационна стойност. 

Характерните черти на ресурсните бази на двете 
обединили се банки и промените в общата 
ресурсна структура след вливането им, могат да се 
обобщят по следния начин: 
- и двете банкови институции поддържат високи 
темпове на нарастване на привлечените от тях 
средства, изпреварващи значително темповете 
отчетени от Банковата система (6.5%) и от Първа 
група банки (3.6%). По-висок е отчетения ръст в 
СИБАНК – 16.6% (15.6% за предходна година), при 
10.9% (7.9%) за ОББ. Обединената банка 

                                                 
1 http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-
data/quantitative-impact-study/basel-iii-monitoring-exercise 
2 Игнорирана е времевата разлика и е сравнена 

последната информация за показателя на банката с най-
актуалните средни данни. 

http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/quantitative-impact-study/basel-iii-monitoring-exercise
http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/quantitative-impact-study/basel-iii-monitoring-exercise
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разполага и със значителна ресурсна подкрепа от 
страна на собственика си; 
- депозитите от домакинства са с различна тежест 
в портфейлите на двете банки преди 
обединяването им. Докато портфейла на ОББ е 
подчертано доминиран от този тип ресурс 
(отчитащ плавно намаление в последните три 
години, до дял от 63.0% в края на 2017г.), то в 
ресурсната база на СИБАНК тези депозити са с 
поддържан среден дял около 34% през 
последните три години, при обща тенденция към 
намаляването му и достигнато към края на 2017г. 
ниво от 31.6%.; 
- дяловете на корпоративните депозити в двете 
банки са с по-близки позиции (съответно, около 
30% за ОББ и 26% за СИБАНК) и без значими 
промени през последните две години; 
- основната структурна разлика в ресурсната 
обезпеченост на двете банки произтича от 
обемите и делът на финансиранията от кредитни 
институции – висок за СИБАНК (около и над 40%) и 
нисък (в диапазон 2.5%-7.0% през последните три 
години). 

След сливането на двете банки ресурсната база на 
обединаната ОББ става значително по-

балансирана. 
Във валутната 
структура на 
ресурса водещ и 
след обединението 
на банките се 
запазва дела на 
левовите депозити 
(57.1%).  
 

Концентрацията в депозитния портфейл на 
банката в периода на анализ може да се оцени 
като ниска, ако при изчисленията се изключи 
влиянието на предоставените от мажоритарния 
собственик средства (11.3% към края на 2017г.).  

Сумата на активите на ОББ в края на 2017г. 
(последна дата и баланс преди обединението със 
СИБАНК) нараства спрямо преходна година (със 
7.7%), което се случва за втора поредна година и 
след две поредни години на спад (2014г. и 2015г.). 
Отбелязаният ръст за 2017г. е по-висок от средния 
за банковата система (6.2%), след като през 
предишната 2016г. е бил по-нисък – 4.5% за ОББ, 
при 5.2% средно за системата. В края на първото 
тримесечие на 2018г. след обединението 
/вливането на активите на СИБАНК, размерът на 

активите на ОББ (обединената ОББ) възлиза на 10 
581 млн.лв. и по този начин ОББ става третата по 
големина банка в България след Уникредит 
Булбанк и Банка ДСК. 

В структурата на актива с най-голям дял са 
кредитите /нетни/, като относителната им тежест 
бележи постоянен спад и при двете банки през 
последните години. Това е изразено по-силно при 
ОББ - от 63.0% за 2013г., постепенно спада до 
44.8% в края на 2017г. В края на периода, делът от 
48.2% към края на първо тримесечие на 2018г., е 
по-нисък от средното за системата равнище 
(53.5%), при значително по-високи стойности за 
оценяваната банка при предходните години. 

Сравнително висок е дела на инвестициите и при 
двете банки, като при ОББ изменението е в по-
тясната рамки - от 18% в началото, до 20.3% за 
2017г. Средното за банковата система ниво на 
дела на инвестициите в активите е сравнително по-
ниско – в рамките на 12-14% за периода, като в 
края на 2017г. възлиза на 14.3%. 
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Основен дял в инвестиционния портфейл на 
ОББ заемат Дълговите инструменти, които в 
целия период до края на 2017г. надхвърлят 95% и 
са с около 10 п.п. повече от средното за периода 
ниво в структурата на портфейла на СИБАНК. 
Дълговите инструменти в края на периода се 
състоят основно и почти само от Държавни ценни 
книжа. Това е промяна и разлика в сравнение с 
периода обхващащ годините 2014-2016, когато 
делът на Корпоративните дългови ценни книжа се 
увеличава постепенно, достигайки 31.5% от всички 
дългови книжа. В края на първо тримесечие на 
2018г., след обединението с активите на СИБАНК, 
сумата на инвестиционните имоти на ОББ 
нараства на 147.2 млн.лв., като с това последните 
придобиват втора по ранг позиция, като размер и 
относителна тежест (7.1%) от всички инвестиции на 
банката. 

За разлика от СИБАНК (със стабилни ръстове през 
годините), брутният кредитен портфейл на ОББ 
за годините на анализа отбелязва постоянен и 
увеличаващ се спад, достигайки най-ниската си 
стойност на годишна база в края на последната 
завършена година - 2017г. - минус 13.9%. За 
сравнение, брутните кредити в банковата система 
през 2016г. отбелязват минимален ръст от общо 
0.6%. В структурата на кредитите на ОББ се 
наблюдава стабилно, но не особено силно изразен 
превес на кредитите към предприятия: 53%-54% от 
кредитния портфейл, пред кредитите на физически 
лица: 42%-43% за последния период. 
Отрасловата структура на кредитите към 
предприятия на ОББ е добре диверсифицирана по 
икономически отрасли, като водещ преди 
обединението е сектора на Търговията с дял от 
27.6% от кредитите към предприятия, следван от 
отрасъла Добивна и Преработваща 
промишленост с дял от 24.9%. Общият дял на 
секторите Строителство и Операции с недвижими 
имоти е около и малко над 20%, което не се 
оценява като рисков фактор. 

Качеството на кредитния портфейл изразено 
чрез съотношението на брутните необслужвани 
кредити към  брутния кредитен портфейл на 
банката, следва постоянен процес на подобрение. 
За разлика от изменението при СИБАНК, 
намалението на това съотношение при ОББ 
(започнало от 2016г.) е с по-нисък темп, главно 
поради общия спад на брутните кредити през 
периода, въпреки близките като размер годишни 
намаления на необслужваните кредити. След 

вливането на портфейла на СИБАНК, към края на 
първото тримесечие на 2018г. се отбелязва 
чувствително подобрение на разглеждания 
показател, като делът на необслужваните кредити 
в брутния кредитен портфейл намалява с 6 п.п. до 
20.6%, при средно за банковата система ниво от 
13.5%. Като абсолютна стойност в края на 2017г. 
брутните необслужвани кредити намаляват с 21.2% 
до 1 040 млн.лв (при намаление от 16.1% за 
предходната 2016г.). 

Брутният коефициент на генериране на 
просрочия на ОББ за последната 2017г. регистрира 
най-ниската си стойност за анализирания 
петгодишен период - 0.38%, получена в резултат на 
рекордното намаление на новокласифицираните 
като необслужвани кредити за годината. Нетният 
коефициент на генериране на просрочия е с 
отрицателна стойност втора поредна година, 
поради намаляващия размер на влошените 
кредити на годишна база, дължащо се от своя 
страна основно на отписаните кредити.  

Покритието на брутния кредитен портфейл от 
обезценки възлиза на 15.8% към края на 2017г., 
въпреки големия размер на провизията на 
отписаните за годината кредити. Тази стойност 
продължава да е значително по-висока от средната 
за банковата система (7.80%) и от тази на СИБАНК 
в края на 2017г. (5.85%). Покритието на 
брутните класифицирани кредити от обезценки 
през 2017г. отчита стойност 59.4%, като стойността 
му спрямо формираните през предходната 2016г. 
51.8% продължава да се нараства. Това е ниво, 
вече по-високо от средното за банковата система 
(52.8%) и от това на СИБАНК за края на годината, 
преди обединението (42.20%). 

Оперативната печалба на оценяваната банка ОББ 
бележи постоянен ръст през последните години, с 
изключение на последната 2017г. За годините от 
2013 до края на 2016г. тя нараства значително - от 
158.5 млн.лв. до 250.2 млн.лв. През последната  
2017г. обаче, спадът е рязък – с 25.2% до 187.3 
млн.лв. Финансовият резултат на ОББ за 
разглеждания период е нарастващ до края на 
2016г. (с най-висока стойност от 111.2 млн.лв.) и 
отрицателен – загуба от 51.0 млн.лв. за края на 
последната завършена 2017г. – главно поради 
значителния размер на разходите за обезценки 
през годината (222.2 млн.лв). Резултатът за първо 
тримесечие на 2018г. на ОББ след вливането на 
СИБАНК е положителен – 42.6 млн.лв. оперативна 
печалба и 41.3млн.лв. печалба след облагане. 



 

 
РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА 
„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД  
Дългосрочен/краткосрочен рейтинг: ВВВ / А-2 (стабилна)  
Рейтинг по национална скала: А+ (BG) / А-1 (BG) (стабилна)  
СЕПТЕМВРИ 2018г. 

Евлоги Георгиев 95, ет. 1 
гр. София 1142 

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

 

БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
 
7 

Показателят Възвръщаемост на лихвоносните 
активи както за оценяваната банка ОББ, така и за 
СИБАНК поддържа ясно  изразената в последните  
години тенденция към намаление, характерно и за 
цялата банкова система. Стойностите при ОББ са 
трайно по-високи в сравнение с тези на СИБАНК - в 
рамките на 0.5 – 0.7 п.п. В сравнение обаче, със 
средното за банковата система в страната ниво, те 
са по-ниски, но в  по-тесни граници – от 0.2 – 0.3 
п.п. 

Цената на лихвените пасиви продължава да 
намалява, като достигнатите нива от под 1.0% още 
от 2015г. продължават да спадат и в края на 2017г. 
стойностите на двете банки са много близки (0.25% 
за ОББ и 0.23% за СИБАНК), а и едни от най-
ниските за банковата система в страната. За същия 
период средната стойност на този показател за 
банковата система е по-висок и възлиза на 0.45%. 

 

Нивата на брутният лихвен спред и нетният 
лихвен марж на ОББ намаляват следвайки 
общите тенденции, но се позиционират 
благоприятно в сравнителен план със средното за 
банковата система в страната. 

През 2017г. показателят Възвръщаемост на 
активите приема отрицателна стойност за ОББ 
(след 1.63% за 2016г.), поради формираната загуба 
в края на годината, при средна за Банковата 
система стойност от 1.25%. От началото на 
анализирания период до 2016г. стойностите на 
показателя Оперативен резултат / Среден 
размер на активите за ОББ са по-високи от тези 
на показателя Разходи за обезценки / Среден 
размер на активите, което е индикатор за 
възможността на банката да реализира 
положителен финансов резултат. В последната 
2017г. обаче, поради посочените по-горе 
особености относно значителния размер на 

начислените обезценки, съотношението е 
обърнато в полза на втория коефициент. Това е 
разгледано и оценено като еднократен акт и 
особеност на факта на смяна на собствеността. В 
първото тримесечие на 2018г., поради 
възстановени обезценки за 11 млн.лв., стойността 
на коефициента е дори отрицателна. 

Делът на собствения капитал в общата 
стойност на пасивите показва протичащо 
намаление на показателя за ОББ в последните две 
години, при поддържани през целия период 
относително постоянни стойности за СИБАНК (под 
средното ниво за Банковата система) и ниво за 
обединената ОББ към март 2018г. (11.9%) с малко 
под средното за Банковата система (12.3%). 

 

Съотношението на текущите активи към 
привлечените средства на ОББ възлиза на 
32.6% в края на 2017г., отчитайки кумулативен ръст 
от 19.4 п.п. в периода 2013-2017г., формиран по 
линия на висок ръст в текущите активи (150.1%) 
спрямо по-нисък такъв на пасивите (20.9%). През 
първото тримесечие на 2018г., отчитайки и ефекта 
от сливането на двете банки, нивото на показателя 
се снижава леко (с 2.6 п.п.).  

Коефициентът на ликвидност отбелязва общо 
подобрение за анализирания период с кумулативно 
повишение от 27.8 п.п., до ниво 52.1% в края на 
2017г., което е значително над средното за 
Банковата система (39.0%) и за Първа група банки 
(38.1%). През първите три месеца на 2018г. нивото 
на показателя се свива по-осезаемо (с 14.5 п.п.).  

Съотношението на на брутните кредити към 

депозитите3 за ОББ се понижава постоянно 
след 2014г., достигайки до 66.4% в края на 2017г., 
което е стойност по-ниска от средната за 

                                                 
3 без тези на кредитни институции 
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референтна група банки (74.5%) и от средната за 
Банковата система (71.5%). СИБАНК отчита 
постоянно за анализирания период намаление в 
стойността на показателя, който обаче остава на 
ниво (106.7% в края на 2017г.) значително 
надвишаващо средното за референтна група банки 
(67.5%) и Банковата система. След обединението 
на портфейлите на слелите се банки, нивото на 
това съотношение достига до 76.4% (към 
31.3.2018г.), което е по-високо от средното за 
Банковата система (72.5%) и това за Първа група 
банки (74.1%). 

И двете слели се банки поддържат през целия 
анализиран период съотношение на ликвидни 
активи към привлечени средства от граждани и 
домакинства и институции, различни от кредитни, 
превишаващо значително препоръчаното4 от БНБ, 
по смисъла на Наредба 11. 

 

В края на март 2018г. нивото на изчисленото 
съгласно регулаторните изисквания ликвидно 
покритие се понижава значително (с 268 п.п.) 
спрямо края на 2017г., но от друга страна прави 
впечатление, че нивото му в края на периода е 
близко до това от края на 2016г., както и че е 
значително по високо от минималните изисквания.  
Понижението през първото тримесечие на 2018г. е 
по линия на изпреварващия ръст на нетните 
изходящи ликвидни потоци (207.5%), спрямо този 
на ликвидните буфери (48.0%). Към датата на 
изготвяне на доклада последните публикувани (на 
06 март 2018г.) от Европейският банков орган (CRD 
IV–CRR/Basel III Monitoring exercise) данни за 
средните нива на ликвидно покритие показват, че 
отчитаните от ОББ нива са значително по-високи 

                                                 
4 За всички банки от банковата система. 

от средните5, като превишението се движи в 
границите от 60.3 п.п. до 107.4 п.п. 

 

Като резултат от извършеното обединяване на 
СИБАНК И ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА, 
последната се позиционира на трето място в 
Банковата система по размер на управлявани 
активи (10.6 млрд.лв.), след Уникредит Булбанк и 
Банка ДСК. Аналогична (3-та) към края на първо 
тримесечие на 2018г. е и позицията на 
обединената банка по размер на кредитния 
портфейл, достигащ стойност от 5.9 млрд.лв., след 
като през 2017г. ОББ е изпреварена от 
Райфайзенбанк и Сосиете Женерал Експресбанк, а 
СИБАНК се е изкачила с една позиция по този 
показател, изпреварвайки Банка Пиреос. С 
отчетени и в двете банки ръстове в депозитните 
портфейли през анализирания период, ОББ 
запазва 5-та позиция по размер на депозитния 
портфейл в края на 2017г. (5.9 млрд.лв.), а 
СИБАНК се премества с едно място напред (на 11-
то, изпреварвайки Инвестбанк и достигайки 1.8 
млд.лв.) След обединяването на банките, към 
31.03.2018г. ОББ заема 3-то място в Банковата 
система с размер на депозитен портфейл от 7.875 
млрд.лв. 

 

 

 

                                                 
5 Игнорирана е времевата разлика и е сравнена 

последната информация за показателя на банката с най-
актуалните средни данни. 
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Основни показатели: 

(хил.лв.) ; % 3.2018 12.2017 12.2016 12.2015 12.2014 12.2013 

Балансово число 10 581 582 7 358 140 6 831 636 6 540 475 6 570 266 6 715 191 
Брутни кредити 5 871 569 3 911 555 4 542 488 4 942 539 5 024 689 5 024 151 
Собствен капитал 1 262 089 976 061 1 082 343 1 217 792 1 165 340 1 087 789 
Общ лихвен доход 68 388 238 343 283 465 307 046 350 708 378 248 
Нетен финансов резултат 42 559 -51 025 111 261 48 907 76 219 17 030 
Обща капиталова адекватност 20.40% 24.14% 24.25% 28.19% 24.84% 14.81% 
Нетен лихвен марж 3.32% 3.55% 3.84% 3.93% 3.49% 3.21% 
Възвръщаемост на активите -0.47% -0.72% 1.63% 0.76% 1.15% 0.26% 
Брутен размер класифицирани експозиции / Общо кредити  20.6% 27.8% 29.9% 33.0% 29.0% 30.6% 

Нетен коефициент на генериране на просрочия 6.04% -8.79% -7.64% 3.25% -2.31% -3.97% 
Коефициент на ликвидност 37.65% 52.13% 40.26% 36.51% 28.05% 34.97% 

 


