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НАЦИОНАЛНА РЕЙТИНГОВА СКАЛА 

  
 
 
ДЪЛГОСРОЧЕН РЕЙТИНГ 

 

AAA.xx 

Най-висока кредитоспособност сред националните емитенти или емисии и 
относително незначителна уязвимост освен към най-сериозните негативни 
развития в политическата или икономическата среда спрямо други 
национални емитенти или емисии. 

AA.xx 

Много добра кредитоспособност сред националните емитенти или емисии 
и относително ниска уязвимост към негативни развития в политическата 
или икономическата среда спрямо други национални емитенти или емисии. 

A.xx 

Над средното ниво на кредитоспособност сред националните емитенти или 
емисии и под средното ниво на уязвимост към негативни развития в 
политическата или икономическата среда спрямо други национални 
емитенти или емисии. 

BBB.xx 

Средно ниво на кредитоспособност сред националните емитенти или 
емисии и средно ниво на уязвимост към негативни развития в 
политическата или икономическата среда спрямо други национални 
емитенти или емисии. 

BB.xx 

Под средното ниво на кредитоспособност сред националните емитенти или 
емисии и над средното ниво на уязвимост към негативни развития в 
политическата или икономическата среда спрямо други национални 
емитенти или емисии. 

B.xx 

В сравнение с други национални емитенти или емисии 
кредитоспособността на емитента или емисията е по-зависима от стабилна 
или подобряващата се икономическа и политическа среда. 

CСС.xx 

В сравнение с други национални емитенти или емисии има завишен риск 
от неизпълнение при липса на навременно и продължително подобрение 
в икономическата и политическата среда. 

СС.xx 

В сравнение с други национални емитенти или емисии има много по-висок 
риск от неизпълнение при липса на навременно и продължително 
подобрение в икономическата и политическата среда. 

С.xx 

Емитентът или емисията е в много по-голяма опасност от неизпълнение от 
други национални емитенти или емисии.  

D.xx 
Емитентът или емисията е в неизпълнение съгласно дефиницията за 
неизпълнение на БАКР. 

Забележка: Символът „.хх” представлява двубуквения алфа-2 код за дадената държава според 
Международен стандарт ISO 3166. Символите „+” и „-” към рейтинга (в категориите от АА.xx до 
CCC.xx) се използват, за да се представи относителната кредитоспособност в рамките на една 
рейтингова категория. 

 
 
 
 
 



НАЦИОНАЛНА РЕЙТИНГОВА СКАЛА НА БАКР 

 

 

 

 
КРАТКОСРОЧЕН РЕЙТИНГ 

 

A-1+.xx 
Най-висока или много добра краткосрочна кредитоспособност спрямо 
други национални емитенти или емисии. 

А-1.xx 
Над средното ниво на краткосрочна кредитоспособност спрямо други 
национални емитенти или емисии. 

A-2.xx 
Средно или над средното ниво на краткосрочна кредитоспособност спрямо 
други национални емитенти или емисии. 

A-3.xx 
Средно ниво на краткосрочна кредитоспособност спрямо други 
национални емитенти или емисии. 

B.xx 
Под средното ниво на краткосрочна кредитоспособност спрямо други 
национални емитенти или емисии. 

C.xx 

В сравнение с други национални емитенти или емисии краткосрочната 
кредитоспособност на емитента или емисията е по-зависима от стабилна 
или подобряващата се икономическа и политическа среда или е с по-висок 
риск от неизпълнение при липса на навременно и продължително 
подобрение в средата. 

D.xx 
Емитентът или емисията е в неизпълнение съгласно дефиницията за 
неизпълнение на БАКР. 

 
 
ДЕФИНИЦИИ 
 
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.  


