До Управляващите редактори
на списание „Капитал“
г-жа Теодора Василева
г-н Ивайло Станчев

ПРАВО НА ОТГОВОР

Уважаема г-жо Василева,
Уважаеми г-н Станчев,

Във връзка с публикация от 25.03.2022 г. Коалиционен дуел за БНБ в сайта
www.capital.bg, отпечатана и в хартиено издание от същата дата, възразяваме срещу
тенденциозните внушения от страна на журналиста Николай Стоянов, свързани с
„Инвестбанк“ АД.
При представянето на двете кандидатури за гуверньорския пост в БНБ „Инвестбанк“ АД е спомената „като една от двете банки, с констатиран капиталов недостиг
при двата последни прегледа и стрес-тестове от БНБ и ЕЦБ – през 2016 и 2019 г.“. Смятаме
информацията за непълна, защото липсват важни детайли, а именно, че „Инвестбанк“ АД
изпълни предсрочно и изцяло заложените в Капиталовия план мерки във връзка с извършената
от Европейска Централна банка (ЕЦБ) цялостна проверка през 2019 г. на качеството на
активите и проведените стрес тестове.
Прилагам линк към публикация на Вашия сайт:
https://www.capital.bg/biznes/finansi/2020/04/04/4049439_investbank_ad_preizpulni_predsrochno_
merkite_po/
За Ваша допълнителна информация, в цялостния преглед от страна на ЕЦБ, участваха 6
банки. Целта бе изготвяне на аналитична рамка за устойчивостта на банковата система в
България, във връзка с присъединяването на страната към Банковия съюз и Валутния
механизъм (ERM) II. Извършената цялостна проверка (comprehensive assessment) от страна на
ЕЦБ по методология на ЕБО (европейски банков орган) включва преглед на качеството на
активите (AQR – asset quality review) и провеждане на стрес тестове (два сценария – базов и
утежнен).
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Резултатът показва, че „Инвестбанк“ АД няма капиталов недостиг и изцяло покрива
регулаторните капиталови изисквания на чл. 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския
парламент. Стрес тестовете показаха известни слабости в условия на стрес (при утежнения
сценарий най-вече), за преодоляване на които бяха набелязани мерки и беше съставен план за
отстраняване на констатациите. Мерките, които бяха набелязани и одобрени от ЕЦБ и БНБ
бяха изпълнени предсрочно в пълен обем.
Българската банкова система е стабилна, с добри показатели – и като финансови
резултати, и като стратегическо поведение. В тази връзка, второ качество ли са българските
банки и бизнес и защо се подвежда широката аудитория?

С уважение,
25.03.2022

Пресцентър на

Гр. София

„Инвестбанк“ АД
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