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УниКредит Булбанк продължава 
да бъде БАНКА НОМЕР ЕДНО 
по отношение на размер (общо 
активи), като е безспорен 
лидер в корпоративния 
сегмент и остава един от 
основните играчи в сегмент 
„Банкиране на дребно“. 
Стабилна институция с 
изключителна репутация и 
способност да предоставя 
решения с добавена стойност 
за клиентите и обществото. 
Банката продължава курса на 
трансформация към дигитално 
и дистанционно банкиране с 
фокус върху устойчивостта.

Пазар

Пандемията от коронавирус предизвика сериозна 
социално-икономическа криза. БВП вероятно е 
спаднал с 5,5% през 2020 г., тъй като ограничи-
телните здравни мерки доведоха до значително 
забавяне на икономическата активност в редица 
сектори. Негативите от пандемията бяха най-
тежки в сектор „Хотелиерство и ресторантьор-
ство“, както и в „Култура, спорт и развлечения“. 
Търговията също претърпя сериозен спад.

Въпреки рекордно високото свиване, 
икономиката загуби сравнително малък брой 
работни места благодарение на мащабното 
прилагане на финансирани от правителството 
схеми за запазване на заетостта. Фискалната 
политика осигури критично важна подкрепа 
за домакинствата и фирмите от реалната 
икономика, като по този начин успя значително 
да смекчи негативното социално-икономическо 
въздействие на кризата. Индексът на 
потребителските цени, изчислен съгласно 

националната методология, забави ръста си до 
само 0,1% на годишна база в края на 2020 г. 

Най-важната новина с положителен знак за 
изминалата година е, че България едновременно 
се присъедини към Валутно-курсовия 
механизъм II (ВКМII) и Банковия съюз. Очаква 
се интеграцията на страната в еврозоната 
да намали транзакционните разходи, да 
подобри надзора над банковата система и да 
задълбочи интеграцията на местните компании 
в западноевропейските вериги за доставки. 
В краткосрочен план приемането на еврото 
през 2024 г., ще помогне да се държат под 
контрол разходите за финансиране на дълга и 
допълнително да засили вече много солидната 
вътрешна ликвидна позиция – особено важно във 
време на най-тежката рецесия в глобалната 
икономика от Втората световна война насам. 

Силната пазарна позиция на банката се дължи 
на устойчивата бизнес стратегия, отлична ре-
путация и търговски подход, изцяло ориентиран 
към клиента. През 2020 г. УниКредит Булбанк 
регистрира допълнително увеличение по от-
ношение на „Общо активи“ (+11,4% на годишна 
база при ръст от 8,6% за банковата система), 
достигайки 19,4% пазарен дял. 

Въпреки необичайните бизнес условия, повлияни 
от променената макроикономическа среда 
след COVID-19, банката регистрира годишен 
ръст от 6,3% по отношение на „Собствен 
капитал“ благодарение на задоволителен ръст 
в нетната печалба. През 2020 г. УниКредит 
Булбанк остава най-важната институция сред 
финансовите посредници, запазвайки лидерска 
позиция на пазара на ценни книжа, като 
достигна пазарен дял от 21,8%, поддържайки 
преднина от 5 пп пред основния си конкурент в 
този сегмент. 

Благодарение на насочения към клиента подход, 
ориентиран към установяване на дългосрочни 
отношения, УниКредит Булбанк потвърди 
своята лидерска позиция на кредитния пазар с 
дял от 18,5% в общо клиентски кредити (или 
19,1%, ако се добави и бизнесът, генериран 

•  През 2020 г. „УниКредит“ постигна 

намаляване на емисиите на парников газ 

с 60% в сравнение с 2008 г., с което се 

доближи до дългосрочната си цел за редукция 

на емисиите с 80% до 2030 г.

•  „УниКредит“ е обявена за Топ рабо-

тодател в Европа за 2021 г.

основно чрез дъщерното  дружество, 
специализирано в потребителско кредитиране 
– „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ (УКФин). 

В сектора на корпоративните кредити 
УниКредит Булбанк продължава да бъде 
абсолютен лидер с пазарен дял от 23,8%. 
Банката остава основен партньор на 
компаниите, опериращи в България и неоспорим 
лидер в „Нефинансови предприятия“ с около 1/5 
от общата експозиция в банковата система 
(20,1% пазарен дял към декември 2020 г.). 

Постижения на марката 

До средата на 2021 г. УниКредит Булбанк е:

•  Най-добра банка в България според Global 
Finance

•  Най-добра дигитална банка според Global 
Finance

•  Банката с най-добро частно банкиране, 
Global Finance и Euromoney

•  Банкова група с най-добро търговско 
финансиране и най-добър доставчик на 
финансиране на вериги за доставки в ЦИЕ, 
Global Finance 

•  Най-добра банка попечител, Global Finance

•  Най-добра банка за трансакционни услуги в 
Западна Европа за групата на „УниКредит“ 
според Euromoney

•  Най-добра банка за консултантски услуги в 
Централна и Източна Европа за групата на 
„УниКредит“ според Euromoney

•  Водеща банка в ИЦЕ за управление на 
парични средства, Euromoney

•  УниКредит е топ работодател в Европа 
според Top Employers Institute

•  Компания – приятел на детето, според 
Национална мрежа за децата

•  В2В медия: първо място в категорията 
„Безхартиен офис“

•  В2В медия: първо място в категорията 
Employer Branding Project за е-книгата 
„Работа от вкъщи: Как да успяваме“

•  В2В медия: първо място в категорията 
„Кампания с кауза във време на пандемия“

•  В2В медия: първо място в категорията 
„Иновативен проект“

•  В2В медия: първо място в категорията 
„Зелена инициатива“

•  В2В медия: второ място в 
категорията „Иновативна компания на 
годината“.

Продуктът 

Въпреки продължаващата консолидация в 
банковия сектор в България, ожесточената 

конкуренция и влошените макроикономически 
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•  УНСС и УниКредит Булбанк си сътрудничат 

за създаването на съвместна магистърска 

програма в едно от най-желаните и търсени 

направления във финансовата сфера – коли-

чествените финанси.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

История

1964  
Булбанк е създадена като Българска външно-
търговска банка със 100% държавно участие.

1991  
Банковата консолидационна компания (БКК) 
става собственик на 98% от основния капи-
тал на банката.

1994  
Наименованието на банката се променя на 
Булбанк (Българска външнотърговска банка) 
АД.

1994  
Към банката се присъединяват ТД – Бургас и 
ТД – Стара Загора.

1998  
Открита е процедура за приватизация на Бул-
банк.

02.10.2000  
Приватизацията на Булбанк приключва с прех-
върляне на акциите на БКК към UniCredit Italiano 
SpA и Allianz AG, които придобиват съответно 
93% и 5% от основния капитал на банката.

2000  
Булбанк продава своите участия в Корпора-
тивна търговска банка (99,9%), Обедине-
на българска банка (35%) и HypoVereinsbank 
Bulgaria (49%).

2001  
Основният акционер – UniCredito, продава ми-
норитарен дял от акциите на Булбанк на ита-
лианската SIMEST SpA и Международната фи-
нансова корпорация.

2004  
Банката подписва договор за покупката на 
100% от дяловете на лизинговото дружество 
„Унилизинг“, което по-късно е преименувано на 
„УниКредит Лизинг“.

2005  
УниКредит Груп обявява обединението с HVB 
Group.

2006  
Учредено е дружеството за потребителско 
финансиране „УниКредит Кларима България“ 
и е създадено специализираното дружество 
„УниКредит Факторинг България“.

27.04.2007  
Обявено е правното вливане на HVB Bank 
Biohim и Хеброс Банк в Булбанк. Новото име 
на обединената институция е УниКредит 
Булбанк.

2020  
20 години УниКредит в България. 

2021  
УниКредит Булбанк е лидер на българския бан-
ков пазар.

на сигурност при онлайн 
плащания; нов премиум 
продукт дебитна карта 
VISA Debit Gold; нова карта 
VISA Classic Shopping, която 
предоставя възможност 
за разсрочване на покупки 
на равни вноски на ПОС 
терминалите на банката. 

Друг акцент през годината 
е разширяването и 
обогатяването на портфейла 
от инвестиционни продукти, 
както и предлагане на 
първокласни услуги в тази 
област, така че в условията 
на отрицателни лихвени 
проценти, клиентите да 
получат алтернатива за 
спестяванията си.

Промоция 

Още през първите дни на извънредното 
положение банката подкрепи с дарения една 
от най-големите болници в страната, както 
и Министерството на здравеопазването. 
УниКредит Булбанк инициира редица кампании 
за подкрепа на децата в неравностойно 
положение и различни уязвими групи в 
страната. Партньорствата в областта на 
културата продължиха чрез реализиране на 
различни съвместни дейности с Народния 
театър, а „УниКредит Студио“ стана домакин 
на няколко изложби за съвременно изкуство. 

Отговорността пред обществото е 
подкрепена от няколко инициативи в областта 
на банковите дейности със социално 

въздействие, както и от организирането 
на дигитални уебинари на финансови 

теми с образователна цел. 
УниКредит Булбанк осъзнава колко 
е важно колективното и незабавно 
предприемане на мерки и конкретни 
действия по отношение на трите 

стълба на управление – екологичните, 
социалните и корпоративните 

дейности. В качеството си на банка, 
която обслужва всеки втори корпоративен 

клиент в България, УниКредит Булбанк 
остава все така ангажирана с прехода към 
устойчиви бизнес модели. Банката се стреми 
да подпомага и местните общности, и хората 
в неравностойно положение. 

Здравето и безопасността на служителите 
остават едни от основните приоритети на 
банката. УниКредит Булбанк въведе значителни 
промени в работната среда през 2020 г. 
Банката взе участие в няколко дигитални 
кариерни събития, които се оказаха новата 
норма за този вид инициативи в резултат от 
въздействието на COVID-19. Предоставени 
са и различни възможности за обучение във 
виртуална среда. 

През 2020 г. стартира изцяло нова програма 
за развитие на лидерите – LeadInPath. 
Благодарение на силния бранд на „УниКредит“ 
и нейния добър имидж на стабилна и надеждна 
организация, УниКредит Булбанк продължава 
да се смята за стабилен и надежден 
работодател и отлично място за кариерно 
развитие. Служителите на „УниКредит“ са 
основното конкурентно предимство. Банката 
подкрепя основния принцип за добър баланс 
между работа и личен живот, създава условия, 
които да дават възможност на служителите 
да работят активно, като непрекъснато се 

условия, УниКредит 
Булбанк успя да запази 
лидерската си позиция на 
пазара – БАНКА НОМЕР 
ЕДНО по отношение на 
размер (общо активи) 
на банковата система. 
Банката продължава да 
бъде безспорен пазарен 
лидер в корпоративния 
сегмент и е един от 
основните играчи в 
сегмента на банкирането 
на дребно. 

С обслужване на 
повече от един милион 
клиенти чрез клонова 
мрежа от 152 филиала, 
УниКредит Булбанк е 
част от банковата 
група „УниКредит“, 
паневропейска 
търговска банка с опростена структура и 
изключителна експертиза в корпоративното и 
инвестиционното банкиране. С диверсифициран 
бизнес модел и солидна финансова база, с много 
здрава капиталова и ликвидна позиция, както и 
силна дисциплина на риска.

Силната пазарна позиция на УниКредит Булбанк 
се дължи на устойчивата бизнес стратегия, 
отлична репутация и търговски подход, изцяло 
ориентиран към клиента. Това се изразява в 
постоянен фокус към създаването на позитив-
но клиентско преживяване, както и фокус към 
иновациите във всички сфери. Дигитализаци-
ята на продуктите и услугите, опростените 
процеси, насочени към постигане на по-голяма 
ефикасност, продължават да бъдат 
основен приоритет за  
УниКредит Булбанк.

Съвременно развитие 

Следвайки модела за 
предлагане на все повече 
отдалечени услуги, 
УниКредит Булбанк успя 
да въведе нови процеси, 
достъпни изцяло дистанционно. 
98% от операциите, предлагани 
във филиалите на УниКредит Булбанк, могат 
да се извършват изцяло дистанционно. 
Значително се повиши използването 
на услугата „Мобилно банкиране“, като 
въведени нови функционалности и подобрения 
в областта на дигиталните плащания, 
цялостен дигитализиран процес за дебитни 
карти, опция за дигитална регистрация 
на нови клиенти, както и възможност 
за цифрово подписване на различни 
документи и договори с QES, формуляри за 
кандидатстване за потребителски заем, 
спестовни планове и др.

Дейността на Центъра за контакт с 
клиенти беше в основата на справянето с 
пандемичната ситуация, като същевременно се 
превърна във важен канал за обслужване. 

В областта на „Картовия бизнес“ бяха 
въведени множество иновации, нови услуги и 
актуализации на продукти – Apple Pay с Visa; 
Issuer Wallet – възможност за дигитализация 
на VISA и MasterCard в Bulbank Mobile за 
мобилни устройства с Android; възможност 
за дигитализация на всички нови търговски 
VISA карти; доставка до адрес на пластиката 
заедно с електронния ПИН; 3D динамична 
парола, осигуряваща на клиентите високи нива 

учат и обогатяват своите умения. УниКредит 
Булбанк за пореден път е отличена с наградата 
за най-добър работодател от Top Employers 
Institute в Нидерландия за 2020 г. 

Ценности на марката 

УниКредит Булбанк остава неразривно свързана 
с принципите и ценностите на групата на  
УниКредит. Благодарение на силната позиция 
и на служителите, УниКредит Булбанк успя 
да бъде част от решението за своите кли-
енти през една трудна година и ще продължи 
да расте и укрепва клиентския франчайз, да 
трансформира модела си на обслужване и да оп-
тимизира производителността си с дисципли-
нирано управление и контрол върху риска, както 
и със силно управление на капитала и баланса 
си. Банката ще продължи трансформацията към 
дигитално и дистанционно банкиране с фокуси-
ране върху устойчивостта. 


