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Схеми за възнаграждение
Този документ е изготвен съобразно изискванията в параграф 2.6 от Кодекса за
професионално поведение на БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ АД (БАКР) 1 и
член 11 (1) от Регламент (ЕО) № 1060/2009, във връзка с точка 4 от част I от Раздел
Д от Приложение I на Регламента.



БАКР обичайно извършва рейтингови услуги на своите клиенти срещу
възнаграждение. Изключение представлява присъждането и публикацията на
непоискани рейтинги, за които БАКР не получава възнаграждение, поради
липсата на възложител2.



Възложители на рейтингови услуги към момента са били самите оценявани
лица, емитентите на оценяваните емисии или свързани с тях трети лица.



Възнаграждението за всеки отделен рейтинг се договаря писмено с
възложителя преди започването на рейтинговия процес. Размерът на
възнаграждението се определя според вида кредитен рейтинг въз основа на
политиките и процедурите за ценообразуване, приети от БАКР. Тези политики
и процедури гарантират обективността на рейтинговия процес и
независимостта на присъдения рейтинг, с цел избягване на конфликти на
интереси с възложителя. В преговорите за възнаграждението не участват лица,
заети в рейтинговия процес.



Възнаграждението на анализаторите на БАКР не е основано на
възнаграждението, което БАКР получава от възложителя или от упълномощен
агент. На служителите, заети в изработването на кредитен рейтинг, е
забранено да получават пари и подаръци от възложителя или негов агент и да
приемат специално отношение освен това, свързано с проучването на място.



БАКР публично оповестява тези клиенти, приходите от които през годината
надвишават 5% от нетните приходи от основна дейност на Дружеството в
Доклада си за прозрачността за съответната година.



При предоставянето на допълнителни услуги (ancillary services) размерът на
възнаграждението зависи от вида на услугата и се договаря с възложителя въз
основа на политиките и процедурите за ценообразуване, приети от БАКР.



Ако клиент на рейтингови услуги е получил и допълнителни услуги през
предходните две години, то това се оповестява в публичното резюме за
присъдения на клиента кредитен рейтинг.



БАКР не получава възнаграждение от абонаментни или лицензионни услуги на
интернет страницата си, поради липсата на подобни услуги към момента.
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Публикуван на интернет страницата на агенцията тук: http://www.bcra-bg.com/files/file_309.pdf
Политика на БАКР за непоисканите кредитни рейтинги и непоисканите държавни рейтинги в Европейския
съюз (http://www.bcra-bg.com/files/file_334.pdf)
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