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РЕЙТИНГОВИ СКАЛИ 

  
 
ДЪЛГОСРОЧЕН РЕЙТИНГ НА ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ 

 

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

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

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

BBB 
Добра способност за навременно посрещане задълженията. Добро 
финансово състояние. Чувствителност към неблагоприятни изменения в 
бизнеса или икономическата среда. Умерен кредитен риск 

BB 

Посрещането на задълженията се влияе до голяма степен от 
неблагоприятните изменения в бизнеса или икономическата среда. 
Финансовото състояние е относително добро. Непостоянен тренд на 
развитие. Съществува кредитен риск. 

B 

Висока степен на несигурност относно финансовата стабилност и 
способността за погасяване на задълженията. Силна чувствителност към 
неблагоприятни изменения в бизнеса или икономическата среда. Висок 
кредитен риск. 

CСС 

Неблагоприятни промени в бизнеса или икономическата среда могат 
значително да влошат състоянието на дружеството и да доведат до 
невъзможност за погасяване на задълженията. Слабости във финансовото 
състояние. Значителен кредитен риск. 

СС 
Съществува значителен риск от изпадане в неплатежоспособност. 
Съществени проблеми във финансовото състояние. 

С 
Много висок риск от изпадане в неплатежоспособност. Много слабо 
финансово състояние. 

D 
Дружеството е неплатежоспособно и/или е в процедура по обявяване в 
несъстоятелност. 

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

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. 



РЕЙТИНГОВИ СКАЛИ НА БАКР ЗА ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ И 
ПЕНСИОНЕН ФОНД  

 

 

 
КРАТКОСРОЧЕН РЕЙТИНГ НА ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ 

 

A-1+ 
Най-високият краткосрочен рейтинг. Отлична способност за навременно 
посрещане на задълженията. Много нисък кредитен риск. 

А-1 
Висока способност за навременно посрещане на задълженията. Слаба 
чувствителност към неблагоприятни изменения в средата. Нисък кредитен 
риск. 

A-2 
Относително висока способност за навременно посрещане на 
задълженията. Чувствителност към изменения в средата. Относително 
нисък кредитен риск. 

A-3 
Добра способност за навременно посрещане на задълженията. 
Чувствителност към изменения в средата. Умерен кредитен риск. 

B 
Задоволителна способност за посрещане на задълженията и силно 
влияние от неблагоприятните изменения в средата. Относително висок 
кредитен риск. 

C 
Ниска способност за погасяване на задълженията и висока зависимост от 
неблагоприятни промени в средата. Съществени проблеми във 
финансовото състояние. Риск от изпадане в несъстоятелност. 

D 
Дружеството е неплатежоспособно и/или е в процедура по обявяване в 
несъстоятелност. 

 
Краткосрочният рейтинг отразява възможността за обслужване на краткосрочните/текущи 
задължения (в рамките на една година) 
 
 
 
 
ДЪЛГОСРОЧЕН РЕЙТИНГ НА ПЕНСИОНЕН ФОНД 

 

AAA pf 
Отличен мениджмънт и оперативни практики. Отлична инвестиционна 
политика и инвестиционен портфейл. 

AA pf 
Много добър мениджмънт и оперативни практики. Много добра 
инвестиционна политика и инвестиционен портфейл. 

A pf 
Добър мениджмънт и оперативни практики. Добра инвестиционна политика 
и инвестиционен портфейл. 

BBB pf 
Задоволителен мениджмънт и оперативни практики. Задоволителна 
инвестиционна политика и инвестиционен портфейл. 

BB pf 
Незадоволителен мениджмънт и оперативни практики. Незадоволителна 
инвестиционна политика и инвестиционен портфейл. 

B pf 
Слаб мениджмънт и оперативни практики. Слаба инвестиционна политика 
и инвестиционен портфейл. 

C pf 
Високо-рисков мениджмънт и оперативни практики. Слаба инвестиционна 
политика и инвестиционен портфейл. 

 


