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ГЛОБАЛНА РЕЙТИНГОВА СКАЛА 

  
 
 
ДЪЛГОСРОЧЕН РЕЙТИНГ 

 

AAA 
Изключително висока способност за навременно посрещане на финансови 
задължения. Значителна финансова стабилност. Отлична перспектива за 
развитие. Изключително нисък кредитен риск. 

AA 
Много висока способност за навременно посрещане на финансови 
задължения. Значителна финансова стабилност. Много нисък кредитен 
риск 

A 
Висока способност за навременно посрещане на финансови задължения. 
Слаба чувствителност към неблагоприятни изменения в политическата или 
икономическата среда. Финансова стабилност. Нисък кредитен риск. 

BBB 

Добра способност за навременно посрещане на финансови задължения. 
Добро финансово състояние. Умерена чувствителност към 
неблагоприятни изменения в политическата или икономическата среда. 
Умерен кредитен риск. 

BB 
Посрещането на финансови задължения се влияе до голяма степен от 
неблагоприятните изменения в политическата или икономическата среда. 
Финансовото състояние е относително добро. Значителен кредитен риск. 

B 

Висока степен на несигурност относно финансовата стабилност и 
способността за погасяване на финансови задължения. Силна 
чувствителност към неблагоприятни изменения в политическата или 
икономическата среда. Относително висок кредитен риск. 

CСС 

Неблагоприятни промени в политическата или икономическата среда 
могат значително да доведат до влошаване на платежоспособността и до 
неизпълнение на финансови задължения. Слабости във финансовото 
състояние. Висок кредитен риск. 

СС 
Съществува висок риск от неизпълнение. Ниска способност за погасяване 
на финансови задължения. Съществени проблеми във финансовото 
състояние. 

С 
Много висок риск от неизпълнение на финансови задължения и значителна 
зависимост от благоприятни промени в политическата среда. Много слабо 
финансово състояние. 

D Невъзможност за навременно плащане на финансовите задължения 
съгласно дефиницията за неизпълнение на БАКР. 

Забележка: Символите „+” и „-” към рейтинга (в категориите от АА до CCC) се използват, за да 
се представи относителната кредитоспособност в рамките на една рейтингова категория 

 
 
 
 
 
 

 

 



ГЛОБАЛНА РЕЙТИНГОВА СКАЛА НА БАКР 

 

 

КРАТКОСРОЧЕН РЕЙТИНГ 

 

A-1+ 
Значителна финансова стабилност и отлична способност за навременно и 
пълно плащане на финансовите задължения, до голяма степен 
независимо от измененията в политическата или икономическата среда. 

А-1 Финансова стабилност. Слаба или незначителна чувствителност към 
изменения в политическата или икономическата среда.  

A-2 Добро финансово състояние. Налице е известна чувствителност към 
неблагоприятни изменения в политическата или икономическата среда.  

A-3 Добро финансово състояние. Умерена чувствителност към 
неблагоприятни изменения в политическата или икономическата среда. 

B 

Относително добро финансово състояние и наличие на известен риск от 
ненавременно или непълно плащане на финансовите задължения. Висока 
чувствителност към неблагоприятни изменения в политическата или 
икономическата среда.  

C 

Съществени проблеми във финансовото състояние. Наличие на 
зависимост от благоприятни изменения в политическата или 
икономическата среда, за да се избегне ненавременно или непълно 
плащане на финансовите задължения. 

D Невъзможност за навременно плащане на финансовите задължения 
съгласно дефиницията за неизпълнение на БАКР. 

 
ДЕФИНИЦИИ 
 
Финансови задължения: задължения към финансови институции, по емитирани дългови 
ценни книжа и по финансови инструменти различни от ценни книжа. 

• При рейтинг на финансова сила на банка финансовите задължения включват и 
депозити и задължения по банкови гаранции  

• При рейтинг на способност за изплащане на искове на застрахователни дружества 
задълженията представляват застрахователни искове, а дефиницията за неизпълнение 
е, че е взето решените от компетентния орган за отнемане на лиценза на 
застрахователното дружество; 

• При кредитен рейтинг на корпорация, група от фирми или отделна фирма от групата  и 
лизингова компания дефиницията за неизпълнение е, че дружеството е в 
несъстоятелност или ликвидация, не изпълнява финансовите си задължения. 

• При кредитен рейтинг на емисия облигации дефиницията за неизпълнение е, че е 
налице невъзможност за посрещане на плащанията по емисията. 

 
Краткосрочният рейтинг отразява възможността за обслужване на краткосрочните/текущи 
задължения (в рамките на една година) 
 
Перспектива:  
Позитивна – отразява очаквания за преминаване в по-горна категория рейтинг в рамките на 
1 година; 
Негативна – отразява очаквания за преминаване в по-долна категория рейтинг в рамките на 
1 година; 
Стабилна – отразява очаквания за запазване на рейтинговата категория в рамките на 1 
година; 
В развитие – отразява очаквания за настъпване на събитие, което може да окаже 
негативно/позитивно влияние върху рейтинговата категория. 
 
Статус – Под Наблюдение: 
Кредитният рейтинг може да бъде поставен “под наблюдение” и съответно, да бъде обозначен 
със символа (под наблюдение), ако се очаква, че допълнителен анализ на скорошно или 
предстоящо събитие би могъл да доведе до промяна в рейтинговата категория в най-близко 
бъдеще. Когато кредитен рейтинг е поставен “под наблюдение”, последно присъдената му 
перспектива става невалидна.  


