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БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

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.  
 
БАКР потвърждава непоисканите дългосро-
чен и краткосрочен държавен кредитен рейтинг 
на Република България и перспективата, 
свързана с тях: 
 

Дългосрочен рейтинг: нВВВ 
Краткосрочен рейтинг: нА-3 
Перспектива: Стабилна 

 
Използвана е официално приетата от БАКР 
Методология за присъждане на държавен 
рейтинг:https://www.bcrabg.com/files/Sovereign_
Methodology_2019_bg.pdf  
 
За изработването на доклада и присъждането 
на рейтинга е използвана публична информа-
ция от Българска народна банка, Национален 
статистически институт, Министерство на 
финансите, Световната банка, Международния 
валутен фонд, Европейската комисия, база 
данни на БАКР и др. БАКР използва източници 
на информация, които смята за надеждни, но 
не гарантира точността, адекватността и 
пълнотата на използваната информация. 

 

 

*Бележки: 

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

2) През последните 2 години БАКР не е предоставяла допълнителни услуги на рейтингованата единица или на свързана с 
нея трета страна; 

3) Потребителите на рейтинга могат да намерят информация за значението на всяка рейтингова категория в 
публикуваната на сайта на БАКР Глобална скала (https://www.bcra-bg.com/files/global_scale_bg.pdf), а за дефиницията 
за неизпълнение в Методологията за присъждане на държавен рейтинг (https://www.bcra-bg.com/files/Sovereign_ 
Methodology_2019_bg.pdf). 
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Анализ на рейтинговите фактори: 
 

На 4.04.2021 г. в страната се проведоха ре-
довни парламентарни избори в условията на 
„извънредна епидемична обстановка“. Избира-
телната активност достигна 50.61%, при 54.07% 
през 2017 г., а официалните резултати сочат, 
че партия ГЕРБ на премиера Б. Борисов остава 
водеща сила, но с редуциран дял от гласовете 
(26.2%) спрямо предходните избори. Опози-
ционната БСП също влошава резултата си 
(15.0%), като на второ място излиза новата 
формация на шоумена Слави Трифонов 
(17.7%). След като свика състава на 45-то 
Народно събрание, се очаква президентът на 
страната - Р. Радев да връчи на ГЕРБ първия 
проучвателен мандат за сформиране на 
бъдещо правителство. 

Силно фрагментираният вот отчасти отразява 
обществените настроения, изразени по време 
на гражданските протести от лятото на 2020 г. с 
искания за оставка на висши представители на 
властта и цялото правителство на държавата 
поради незачитането на основополагащи демо-
кратични принципи. С оглед на резултатите и 
предстоящите наесен президентски избори 
очакваме продължаване на вътрешнополити-
ческото и институционално противопоставяне в 
идните месеци.  

Фигура 1: Приноси към растежа на БВП по разходни 
компоненти: 2016 – 2020 г. 

 
Източник: Национален статистически институт  
 

Пандемията от COVID-19 и безпрецедентните 
мерки за нейното ограничаване оказват силно 
неблагоприятно въздействие върху икономи-
ческата активност в страната, в резултат на 
което българската икономика отчита реален 
спад от 4.2% средно за 2020 г. По отношение 

на разходните компоненти понижението се 
дължи на отрицателния принос на инвестиции-
те и износа. Приносът на крайното потребление 
към динамиката на БВП значително намалява, 
но остава положителен, основно по линия на 
правителственото потребление. Същевременно 
потребителските разходи на домакинствата 
нарастват с едва 0.2% през 2020 г. поради 
мерките за социална дистанция, ръста на 
безработицата и влошеното потребителско 
доверие. Ограниченото търсене и несигурност-
та потискат също частните инвестиционни 
решения, като инвестициите в основен капитал 
отчитат спад от 5.1%. Реалният спад на износа 
на стоки и услуги достига 11.3% за 2020 г. при 
паралелен спад на вноса от 6.6%, поради което 
отрицателният принос на нетния износ към 
ръста на БВП се увеличава на годишна база. 
. 
Фигура 2: Приноси към растежа на БДС: 2016 – 2020 г. 

 
Източник: Национален статистически институт  
 
От страна на предлагането брутната добавена 
стойност намалява с 4.3% през 2020 г., което 
основно се дължи на спада от 11.9% в 
търговията, транспорта, хотелиерството и 
ресторантьорството. Сред най-засегнатите от 
пандемията сектори попадат също културата, 
спортът и развлеченията с общ спад от 15.9%. 
Добавената стойност в индустрията регистрира 
понижение от 5.1%, докато спадът в строител-
ството е ограничен до 1% на годишна база. 
Държавното управление, финансовите и за-
страхователни дейности и ИКТ са единствените 
сектори, отчитащи положителни изменения в 
добавената стойност. 

Двигателите на икономическия растеж остават 
потиснати, тъй като към момента на изготвяне 
на настоящия анализ България и нейните 
основни търговски партньори се намират в пика 
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на третата вълна на пандемията, което наложи 
удължаване на част от противоепидемичните 
мерки, въведени през есента на 2020 г. На този 
фон очакваме плавното възстановяване на 
икономическата активност да започне едва 
през втората половина на годината, подкрепено 
от напредъка на програмите за ваксинация. 
Европейската комисия прогнозира1 ръст на БВП 
на България от 2.7% за 2021 г. и ускорение на 
растежа до 4.9% през 2022 г. 
 
Разпространението на пандемията оказа силно 
негативен шок върху международната търго-
вия през 2020 г., като износът на български 
стоки отчита номинален спад от 6.9%, а вносът 
намалява с изпреварващ темп от 8.9% на 
годишна база. Сривът в международните цени 
на петрола и по-слабото търсене на горива 
имат освен принос за низходящата динамика 
както на вноса, така и на износа, но съществено 
влияние оказва и намаленото търсене на 
инвестиционни стоки, свързано с ефектите от 
икономическата криза. Превес в понижението 
на външнотърговските потоци през 2020 г. има 
търговията с трети страни.  

Фигура 3: Текуща сметка: 2016 – 2020 г. 

 
Източник: Българска народна банка (БНБ) 

През 2020 г. текущата сметка на страната 
отчита дефицит в размер на 400 млн. евро 
(0.7% от БВП) при положително салдо от 1 121 
млн. евро (1.8% от БВП) през предходната 2019 
г. В резултат от силния спад в износа на 
туристически и транспортни услуги, излишъкът 
при търговията с услуги се понижава с 1 925 
млн. евро (39.3%) на годишна база и има 
основен принос за влошаването на текущата 
сметка. Допълнителен ефект оказва и салдото 
по вторичния доход, което остава положително, 

                                                 
1ЕК, Зимна икономическа прогноза 2021 г.  

но отчита понижение от 1 173 млн. евро (66.1%) 
поради по-ниския размер на паричните преводи 
от чужбина. Същевременно дефицитът по 
търговския баланс се свива с 1 036 млн. евро 
(35.6%), отразявайки изпреварващия спад в 
номиналния внос на стоки спрямо този на 
износа. Ограничаващ ефект върху влоша-
ването на текущата сметка през 2020 г. има и 
понижението от 540 млн. евро (20.5%) на 
отрицателния баланс по първичния доход, 
дължащо се на по-ниския размер на изплатения 
инвестиционен доход. 

Въпреки несигурността, породена от пандемия-
та, притокът на чуждестранни инвестиции към 
страната отчита възходяща динамика. Нетните 
ПЧИ2 за периода януари – декември 2020 г. 
нарастват с 590 млн. евро на годишна база, 
достигайки 2 124 млн. евро (3.5% от БВП). 
Доминиращ дял в структурата на капиталовите 
потоци имат дълговите инструменти, които 
възлизат на 1 029 млн. евро. 

Фигура 4: Брутен външен дълг: 2016 – 2020 г. 

 
Източник: Българска народна банка (БНБ) 

Към края на 2020 г. брутният външен дълг на 
страната достига 38 446 млн. евро или 63.4% от 
БВП. Размерът на дълга нараства с 3 143 млн. 
евро (8.9%) спрямо края на 2019 г., като  осно-
вен принос за това увеличение има дългът на 
сектор „държавно управление“, който нараства 
с 1 192 млн. евро (36.7%) вследствие на 
емитираните от правителството еврооблигации. 
Дългосрочният дълг има превес в матуритет-
ната структура с дял от 76.1%, а покритието на 
краткосрочния външен дълг с международни 
резерви се покачва до 336.4% (от 280.3% в края 
на 2019 г.). 

                                                 
2 Отчетени в съответствие с принципа на първоначалната 
посока на инвестицията. 
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Към края на 2020 г. международните резерви 
на БНБ нарастват с 6 013 млн. евро (24.2%) 
спрямо 2019 г., достигайки 30 848 млн. евро. 
Покритието с резерви на осреднения внос на 
стоки и нефакторни услуги се покачва до 11.1 
месеца, а покритието на паричната база 
възлиза на 137.7%, което е солиден буфер, 
гарантиращ стабилността на фиксирания 
валутен курс до приемането на еврото. В 
резултат на изпреварващия ръст на брутните 
външни активи в сравнение с нарастването на 
пасивите, нетната международна инвести-
ционна позиция продължава да се подобрява, 
като отрицателното салдо по нея спада до 
28.5% от БВП към края на 2020 г. при 32% през 
2019 г. 

След като година по-рано пазарът на труда 
отчита рекордно ниска безработица (4.2% от 
активното население над 15 г. възраст) и 
рекордно висока заетост (54.2%) за последните 
15 години, през 2020 г. условията очаквано се 
влошиха в резултат на противоепидемичните 
мерки. Въпреки осигурената в отговор 
държавна подкрепа, честото изменение на 
наредбите, регламентиращи ограничителните 
санитарни мерки, оказа силно неблагоприятно 
влияние върху временно затваряните сектори, 
включително спад в заетостта (до 52.7%), който 
засегна особено силно младите хора. 
Равнището на безработица в страната достигна 
5.1% (според НРС), а броят на регистрираните 
безработни по данни на Агенцията по заетостта 
(15-64 г.) е с 30% по-висок средно за 2020 г. 
спрямо 2019 г., като достига 241 хил. души.  
 
Доходите от труд обаче запазват възходящата 
си динамика. Средната месечна брутна 
работна заплата достига 1 378 лв. през 2020 г., 
покачвайки се номинално с 9.5%, като ръстът в 
частния сектор се забави, а този в обществения 
остана близък до отчетения през 2019 г. Сред 
икономическите дейности, отбелязали номина-
лен спад в заплащането, най-значителен е този 
в сектора, обединяващ култура, спорт и 
развлечения, следван от селското стопанство и 
туризма. Измерена чрез БВП на глава от 
населението, покупателната способност в 
България достига 29.5% от средната за ЕС и 
26.5% от тази за еврозоната за 2020 г. 
 

Фигура 5: ХИПЦ – годишен темп: I 2018 – XII 2020 

 
Източник: Национален статистически институт  
 
Годишният темп на инфлация, измерен чрез 
ХИПЦ, значително се забавя в хода на 2020 г., 
спадайки от 3.4% през януари до нулево 
равнище през декември. Така средногодишният 
инфлационен темп се понижава от 2.5% през 
2019 г. до 1.2% за 2020 г. Основен принос за 
низходящата динамика имат сривът в цените 
на петрола и свиването на вътрешното търсене 
поради безпрецедентната здравна криза, 
докато цените на храните затвърждават ролята 
си на основен инфлационен двигател. През 
2021 г. очакваме леко ускоряване на инфлация-
та, обусловено от плавното нарастване на 
международните цени на храните и петролните 
продукти и възстановяването на икономическа-
та активност в страната. 
 
Фигура 6: Бюджетно салдо по КФП: 2016 – 2020 г. 

 
Източник: Министерство на финансите 

Негативните социално-икономически ефекти от 
пандемията подлагат на изпитание фискална-
та устойчивост на страните, но благодарение 
на дългогодишната си бюджетна дисциплина, 
България посрещна настоящата криза с акуму-
лирани резерви и ниско ниво на държавен дълг. 
Тези фактори осигуриха добра предпоставка на  
правителството да предприеме дискреционни 
мерки, стимулиращи икономическата активност 
в страната. 
 



 

ДЪРЖАВЕН РЕЙТИНГ 
Република България 

нBBB / нA-3 (перспектива: стабилна) 
Април 2021 г. 

Евлоги Георгиев 95, ет. 1 

гр. София 1142 
тел.:(+359-2) 987 6363     

www.bcra-bg.com        
 

БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
 
5 

Общите приходи по КФП през 2020 г. бележат 
минимален ръст от 0.6% на годишна база, като 
въпреки ограничената икономическа активност, 
данъчните приходи нарастват с 1.6%. Увеличе-
нието на минималната работна заплата и 
заплатите в бюджетния сектор, както и мерките 
за подпомагане на заетостта и доходите на 
домакинствата допринасят за запазване на 
положителната динамика при постъпленията от 
осигурителни вноски и данъци върху доходите 
на физическите лица, които съответно нараст-
ват с 4.4% и 4.3% спрямо 2019 г. Същевре-
менно постъпленията от косвени данъци са по-
силно засегнати от негативните ефекти от 
пандемията, като приходите от ДДС отчитат 
спад от 0.6%, а приходите от акцизи се 
понижават с 0.8% на годишна база. По-ниските 
цени на петрола се явяват допълнителен 
фактор за намалелите постъпление от акцизи, 
ДДС от внос и мита. Понижението от 8.4% на 
неданъчните приходи също има отрицателен 
принос за нарастването на общите приходи в 
бюджета през 2020 г., докато помощите беле-
жат ръст от 9.4%. 
 
Публичните разходи през 2020 г. нарастват с 
5.9% на годишна база, като динамиката им се 
определя от текущите разходи за минимизира-
не на социално-икономическите ефекти от 
кризата. Разходите за социално осигуряване 
бележат ръст от 11.1%, отразявайки осъвреме-
няването пенсиите и гласуваните добавки към 
тях, както и нарастването на разходите за 
обезщетения при безработица. Разходите за 
персонал нарастват с 13.2% спрямо 2019 г. 
поради увеличенията на заплатите в бюджет-
ния сектор в началото на 2020 г. и последва-
лото допълнително увеличение за работещите 
на първа линия в борбата със заразата. 
Значителен годишен ръст от 32% е отчетен по 
линия на субсидиите, главно в резултат на 
плащанията по програмата за субсидирана 
заетост. От друга страна, капиталовите разходи 
намаляват с 32.7%, отчасти ограничавайки 
общия темп на разходния прираст, като 
динамиката им в голяма степен отразява 
базовия ефект от извършеното през 2019 г. 
еднократно плащане за придобиването на нови 
бойни самолети.  
 
Превишението на разходите над приходите 
през 2020 г. формира отрицателно бюджетно 
салдо по КФП в размер на 3 533 млн. лв. или 

3% от БВП, като този резултат представлява 
подобрение спрямо последната актуализация 
на годишните разчети3. Влошаването на 
епидемиологичната обстановка в края на мина-
лата година наложи повторно въвеждане на 
ограничителни мерки и съответно – удължава-
не на периода на действие на фискалните 
мерките за подкрепа и въвеждането на нови 
такива в рамките на настоящата година.  
 
Планираните за 2021 г. временни дискреционни 
разходи ще бъдат основно насочени към 
трансфери и помощи за домакинствата и 
бизнеса и продължаване на действието на 
програмата за субсидирана заетост, като 
ключов фокус на разходната политика остава и 
укрепването на здравната система. От начало-
то на 2021 г. се увеличават минималната 
пенсия за стаж и възраст и пенсионният таван, 
а от 1 юли 2021 г. е заложено и ново осъвре-
меняване в размера на пенсиите. За поредна 
година са осигурени средства за увеличение на 
разходите за персонал. Намалената ДДС 
ставка от 9% за облагане на определени стоки 
и услуги ще продължи да се прилага до края на 
2021 г. 
 
Планираният дефицит по КФП за 2021 г. е  в 
размер на 3.9% от БВП за 2021 г., като за 
следващите две години се предвижда 
постепенното му понижение до 1.8% от БВП 
през 2023 г., като подкрепа за устойчивостта на 
публичните финанси се очаква и по линия за 
новия Механизъм за възстановяване и 
устойчивост на ЕС. Същевременно риск пред 
изпълнението на така заложената бюджетна 
консолидация съществува при невъзможност за 
овладяване на пандемията през настоящата 
година, което би наложило удължаване на 
временни мерки в частта на текущите разходи и 
би затруднило изпълнението на планираните 
приходи.  
 
Държавният дълг към края на 2020 г. възлиза 
на 27 505 млн. лв. или 23.2% от БВП, като 
номиналният размер на дълга отчита повише-
ние от 5 482 млн. лв. спрямо края на 2019 г., а 
съотношението му спрямо БВП нараства с 4.8 

                                                 
3 С приетия Бюджет 2021 Народното събрание извърши 
актуализация на Бюджет 2020, като дефицитът по КФП за 
2020 г. бе увеличен до 5.2 млрд. лв. (4.4% от прогнозния 
БВП). 
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процентни пункта поради нуждата от финанси-
ране на мерките за справяне с кризата и спада 
на БВП. Повишението е основно по линия на 
външния дълг, който нараства с 5 318 млн. лв. 
на годишна база, а относителният му дял 
достига 79.5% от общия държавен дълг (при 
75.1% през 2019 г.). 

Фигура 7: Държавен дълг: 2016 – 2020 г. 

 
Източник: Министерство на финансите 

През септември 2020 г. правителството успеш-
но пласира еврооблигации в общ размер на 2.5 
млрд. евро, разделени поравно в две емисии с 
матуритети от 10 и 30 години. Това е първото 
излизане на страната на международните 
капиталови пазари от март 2016 г., като постиг-
натата доходност по 10-год. емисия е рекордно 
ниска ( 0.389%), а 30-год. транш бележи рекорд 
по срочност в суверенната дълговата крива. 
Вследствие от тези операции в матуритетната 
структура на дълга на подсектор „Централно 
управление“ (ЦУ) се наблюдават положителни 
изменения, като относителният дял на дълга с 
остатъчен срок над 10 г. нараства с 8 процент-
ни пункта на годишна база до 25.8% към края 
на 2020 г. Същевременно задълженията с 
падеж до 1 година се понижават до 3.2% от 
общия дълг от 5.5% в края на 2019 г. 

Фигура 8: Валутна структура на дълга на подсектор 
„Централно управление“ към края на 2020 г. 

 
Източник: Министерство на финансите 

Въпреки увеличението, съотношението на 
дълга към БВП на България остава на второто 
най-ниско ниво в ЕС (след Естония), а 
лихвената и валутната структура на дълга 
минимизират пазарните рискове. Относител-
ният дял на дълга с плаващи лихви възлиза на 
едва 2.3% от общия дълг на подсектор ЦУ към 
края 2020 г., а деноминираните в евро задъл-
жения заемат водещо място във валутната 
структура с дял от 81.7%, следвани от дълга в 
национална валута с дял от 18%, което 
обуславя нисък валутен риск в контекста на 
фиксирания курс на лева към еврото.  

Фигура 9: Дългосрочен лихвен процент за оценка на 
степента на конвергенция:  I 2018 –  XII 2020 

 
Източник: Евростат 

Устойчивостта на публичния дълг е подкрепена 
и от ниския дял на лихвените плащания, които 
се равняват на едва 1.4% от общите приходи 
през 2020 г.  Българските ДЦК се отличават със 
значително по-ниско ниво на доходност 
спрямо останалите страни от ЦИЕ извън 
еврозоната, като към декември 2020 г. 
дългосрочният лихвен процент за оценка на 
степента на конвергенция възлиза на 0.19%, 
при -0.21% средно за еврозоната. Тези резулта-
ти свидетелстват за високо доверие от страна 
на инвеститорите, изградено на база на 
дългогодишната фискална дисциплина, ниската 
дългова тежест и присъединяването на лева 
към ERM II. 

От 10 юли 2020 г. България стана член на 
банковия съюз на ЕС, а българският лев 
официално е част от валутния механизъм II 
(ERM II), като  бе прието, че страната запазва 
съществуващия си режим на валутен борд до 
финалното приемане на еврото. В края на 
годината ЕЦБ започна директен надзор над пет 
български банки.   
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Представянето на банковия сектор през 2020 
г. остава стабилно въпреки продължаващата 
консолидация и първоначалните ефекти на 
корона кризата. Трайният ръст на общите 
активи и депозитната база, както и своевре-
менните регулаторни мерки, подкрепят плате-
жоспособността на банковата система, която 
поддържа високи равнища на обща капиталова 
адекватност (22.7%) и ликвидност (LCR от 
279%). 

В условията на несигурност през 2020 г. 
кредитният ръст при нефинансовия сектор се 
забавя до 4.8% от 8.8% за 2019 г. Същевре-
менно по Реда за отсрочване и уреждане на 
изискуеми задължения към банки и дъщерните 
им дружества – финансови институции, към 
края на декември са одобрени искания от 
домакинства и предприятия за разсрочване на 
задължения в размер на 8,1 млрд. лв. или 
92.2% от подадените до този момент. Като дял 
от брутната балансова стойност на кредитите, 
тази сума представлява 11.8%. Отсрочените 
задължения по този ред не се класифицират 
като необслужвани, което спомага за по-
нататъшното намаляване на необслужваните 
кредити, чийто дял е 8.2% (без кредитни 
институции) или с 1 пр. п. по-нисък на годишна 
база. С изтичането на кредитния мораториум4  
ще започнат да се изявяват ефектите от 
кризата върху финансовото състояние на 
кредитополучателите и очакваното влошаване 
в качеството на банковите портфейли. 

Фигура 10: Печалба в банковата система: 2011 - 2020 г. 

 
Източник: Българска народна банка 

                                                 
4 Виж повече за условията на мораториума на: 
https://www.bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRDate
/PR_20201211_BG 

Постигнатият финансов резултат към края на 
2020 г. е печалба, която обаче е с 51.4% по-
ниска на годишна база. Според указанията на 
БНБ, тя също следва да бъде капитализирана в 
пълен размер във връзка с продължаващата 
икономическа несигурност, както и тази от 2019 
г. Ниските лихвени равнища, потиснатата ико-
номическа активност и новите предизвика-
телства пред самите банкови институции 
оказват натиск върху рентабилността. Нетните 
приходи от лихви отбелязват годишен спад от 
3.5%, а тези от такси и комисионни – от 6.1%, 
при над двукратен ръст в стойността на 
направените обезценки.  

 

Перспектива 
 

Стабилната перспектива отразява мнението 
на БАКР, че рисковете за рейтинга на България 
са балансирани. Повторното затягане на 
ограничителните мерки продължава да потиска 
икономическата активност, но напредъкът на 
ваксинационния процес следва да даде тласък 
на възстановяването на растежа през втората 
половина на 2021 г. Влошаването на фискални-
те баланси е оправдано с оглед на антициклич-
но въздействие на дискреционните мерки, а 
въпреки нарастването на държавния дълг, 
рисковият му профил остава благоприятен. 
Динамиката на платежния баланс предполага 
запазване на устойчива външна позиция и 
поддържане на високи нива на адекватност на 
резервите.  
 
Същевременно се запазва несигурността по 
отношение на краткосрочните прогнози, свърза-
ни с развитието на коронавирусната пандемия, 
а несигурност произтича също и от политиче-
ския цикъл в страната, макар и да не очакваме 
резки завои в икономическата политика на 
следващото правителство. 
 
Положително влияние върху рейтинга и/или 
перспективата на страната биха оказали 
следните фактори: 

- Изпълнение на важни структурни реформи, 
и напредък в проблемни за страната 
области като борбата с корупцията и 
върховенството на закона; 

- Напредък в присъединяването към 
еврозоната; 

https://www.bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRDate/PR_20201211_BG
https://www.bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRDate/PR_20201211_BG
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- Устойчиво възстановяване на икономическа-
та активност и ускоряване на процеса на 
реална конвергенция към средното за ЕС 
ниво на доходи. 

 
Негативно влияние върху рейтинга и/или 
перспективата на страната биха оказали 
следните фактори: 

- Забавяне на фискалната консолидация, 
водещо до сериозен ръст в нивото на 
държавния дълг; 

- Възобновяване на външните дисбаланси и 
спад в международните резерви; 

- Поява на стрес във функционирането на 
финансовата система на страната. 
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Регулаторни оповестявания 
 

Инициатива за рейтинга: 

Този рейтинг е непоискан 
 

Непоискан държавен рейтинг 

С участието на оценяваната единица или на 
свързана с нея трета страна 

НЕ 

С предоставен достъп до вътрешните 
документи 

НЕ 

С осигурен достъп до ръководството на 
оценяваната единица 

НЕ 

 
 
Пълната версия на политиката на БАКР 
относно непоискани кредитни/държавни рейтин-
ги може да бъде изтеглена от: 
https://www.bcra-bg.com/files/policy_unsolicited_rating_bg.pdf  
 

 
 

Резюме на протокола от Рейтинговия 
комитет 

 
На 15.04.2021 г. се проведе заседание на 
Рейтингов комитет на „БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА 
КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ” АД (БАКР), на което бе 
разгледан резултатът от редовен преглед на 
непоискания държавен рейтинг на Република 
България. Заседанието бе ръководено от д-р 
Кирил Григоров в качеството му на председа-
тел на Рейтинговия комитет.  
 
Членовете на Рейтинговия комитет обсъдиха 
редица рейтингови фактори, включени в 
модела за оценка, съгласно Методологията 
за присъждане на държавен рейтинг, като 
детайлно бяха анализирани следните аспекти: 
1) актуалната политическа обстановка след 
редовните парламентарни избори; 2) перспек-
тивите за възстановяване на икономическата 
активност; 3) динамиката на външните баланси; 
4) изпълнението на КФП през 2020 г. и заложе-
ните средносрочни фискални цели; 5) устойчи-
востта на държавния дълг и 6) състоянието на 
банковия сектор. 
 
Въз основа на тази дискусия бяха потвърдени 
непоисканият държавен рейтинг и перспектива-
та, свързана с него.  

https://www.bcra-bg.com/files/policy_unsolicited_rating_bg.pdf
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Таблици: 

Република България Развиваща се икономика1 

 

ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

  2020 2019 2018 2017 2016 

БВП (млн. лв.) 118 605 119 772 109 743 102 345 95 131 

Крайно потребление  (млн. лв.) 94 101 90 646 83 618 77 561 72 340 

Бруто капиталообразуване (млн. лв.) 22 488 25 280 23 328 20 349 18 081 

Износ на стоки и услуги (млн. лв.) 66 581 76 884 72 232 68 857 60 926 

Внос на стоки и услуги (млн. лв.) 64 565 73 038 69 434 64 421 56 217 

БВП (годишен реален темп на изменение; %) -4.2 3.7 3.1 3.5 3.8 

БВП на глава от населението2 (лв.) 17 110 17 140 15 600 14 450 13 320 

Средна месечна работна заплата3, бруто (лв.) 1 387 1 267 1 146 1 037 948 

Коефициент на безработица (15+ години,%) 5.1 4.2 5.2 6.2 7.6 

ХИПЦ, средногодишен темп на изменение (%) 1.2 2.5 2.6 1.2 -1.3 

Обменен курс BGN/EUR 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 

Обменен курс BGN/USD - средно за периода 1.72 1.75 1.66 1.74 1.77 

ВЪНШЕН СЕКТОР 

млн. евро 2020 2019 2018 2017 2016 

Текуща сметка -400 1 121 532 1 736 1 493 

Търговски баланс -1 872 -2 908 -2 706 -773 -992 

Услуги 2 970 4 894 4 132 3 051 3 405 

Първичен доход -2 098 -2 638 -2 689 -2 257 -2 416 

Вторичен доход 601 1 774 1 795 1 715 1 496 

Капиталова сметка 947 892 602 530 1 071 

Преки чуждестранни инвестиции4 2 124 1 534 968 1 606 940 

Брутен външен дълг 38 446 35 303 34 487 34 211 34 655 

Международна инвестиционна позиция -17 259 -19 612 -20 806 -22 563 -23 174 

Резервни активи на БНБ 30 848 24 836 25 072 23 662 23 899 

% от БВП           

Текуща сметка -0.7 1.8 0.9 3.3 3.1 

   Търговски баланс -3.1 -4.7 -4.8 -1.5 -2.0 

   Услуги 4.9 8.0 7.4 5.8 7.0 

   Първичен доход -3.5 -4.3 -4.8 -4.3 -5.0 

   Вторичен доход 1.0 2.9 3.2 3.3 3.1 

Капиталова сметка 1.6 1.5 1.1 1.0 2.2 

Преки чуждестранни инвестиции4 3.5 2.5 1.7 3.1 1.9 

Брутен външен дълг 63.4 57.6 61.5 65.4 71.2 

Международна инвестиционна позиция -28.5 -32.0 -37.1 -43.1 -47.6 

Резервни активи на БНБ 50.9 40.6 44.7 45.2 49.1 
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ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ 

млн. лв. 2020 2019 2018 2017 2016 

Приходи по КФП 44 317 44 049 39 651 35 317 33 959 

Разходи по КФП 47 851 45 201 39 516 34 471 32 491 

Бюджетно салдо по КФП -3 533 -1 152 135 846 1 468 

Държавен дълг5 27 505 22 023 22 066 23 534 25 751 

Вътрешен държавен дълг 5 644 5 480 5 454 6 712 6 725 

Външен държавен дълг 21 861 16 544 16 612 16 822 19 027 

Държавногарантиран дълг 1 660 1 732 1 876 1 997 1 673 

Фискален резерв 8 645 8 768 9 365 10 289 12 883 

% от БВП           

Приходи по КФП 37.4 36.8 36.1 34.5 35.7 

Разходи по КФП 40.3 37.7 36.0 33.7 34.2 

Бюджетно салдо по КФП -3.0 -1.0 0.1 0.8 1.5 

Държавен дълг5 23.2 18.4 20.1 23.0 27.1 

Вътрешен държавен дълг 4.8 4.6 5.0 6.6 7.1 

Външен държавен дълг 18.4 13.8 15.1 16.4 20.0 

Държавногарантиран дълг 1.4 1.4 1.7 2.0 1.8 

Фискален резерв 7.3 7.3 8.5 10.1 13.5 

БАНКОВА СИСТЕМА 

млн. лв. 2020 2019 2018 2017 2016 

Активи на банковата система 124 006 114 201 105 557 97 808 92 095 

Кредити и аванси (без КИ) 69 500 66 297 60 913 56 084 54 467 

Необслужвани кредити 5 711 6 120 6 790 8 288 9 956 

Дял на брутните необслужвани кредити (без КИ) (%) 8.2 9.2 11.1 14.8 18.3 

Депозити (без КИ) 100 671 91 853 84 571 78 406 74 129 

коефициенти (%)           

Обща капиталова адекватност  22.7 20.2 20.4 22.1 22.2 

Отношение на ликвидно покритие (LCR) 279.0 269.9 294.1 347.6 n/a 

Възвръщаемост на активите (ROА)6 0.7 1.5 1.7 1.2 1.4 

Възвръщаемост на СК (ROЕ)6 5.5 11.8 13.3 9.6 10.6 

1) Според класификация на МВФ (World Economic Outlook); 
2) По данни на Евростат; 
3) Население на 15 и повече години; Наблюдение на работната сила; 
4) Съгласно принципа на първоначалната посока на инвестициите; 
5) „Държавен дълг“ е дългът, поет по реда на ЗДД; 
6) Коефициентът е изчислен по метода ТТМ (Trailing twelve months). 

 
 

Източници: БНБ, НСИ, Министерство на финансите, Световна банка, Международен 
валутен фонд, Европейска комисия, Евростат 


