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КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ* 
Актуализация Мониторинг 

Дата на Рейтингов комитет: 28.09.2016 16.05.2017 

Дата на публикуване: 29.09.2016 18.05.2017 

Дългосрочен рейтинг: BBB- ВВВ- 

Перспектива: негативна** Стабилна 

Краткосрочен рейтинг: A-3 А-3 

   

Дългосрочен рейтинг по национална скала: A (BG) А (BG) 

Перспектива: стабилна Стабилна 

Краткосрочен рейтинг по национална скала: A-1 (BG) А-1 (BG) 
* За да се запознаете с пълната рейтингова история моля вижте таблицата в края на документа; 

**  Присъдената  „негативна“  перспектива    не  е  в  резултат  на  очаквания  за  влошаване  на  показателите на  
„Кредисимо“ АД, а е следствие от приложения таван на рейтинга, който се определя от рейтинга и перспективата 
на държавата (към посочената дата на преразглеждането присъденият от БАКР рейтинг на Република България 

е бил дългосрочен рейтинг: нBBB-, перспектива: „негативна“, краткосрочен рейтинг: нА-3 – виж http://www.bcra-
bg.com/files/rating_287.pdf). 

 

БАКР     –     АГЕНЦИЯ     ЗА   КРЕДИТЕН 
РЕЙТИНГ АД 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. 

Вследствие на промяната в 
перспективата на държавния рейтинг 
на        Република        България1 от 
„негативна“ на „стабилна“, и с оглед 
на това че държавният рейтинг се 
явява таван на рейтинга по глобална 
скала  на „Кредисимо“ АД, БАКР 
променя перспективата от 

„негативна“  на „стабилна“.  
Присъдените  рейтинги на „Кредисимо“  
АД са както следва: 

 Дългосрочен рейтинг: ВВB-, 
перспектива: стабилна; краткосрочен 
рейтинг: А-3; 

 Дългосрочен рейтинг по национална 
скала: A (BG), перспектива: стабилна, 

краткосрочен рейтинг по национална 
скала: А-1 (BG). 

Използвани са официално приетите от 
БАКР методологии за присъждане на 
рейтинг на финансова сила на банка 
(http://www.bcra-bg.com/files/method_4.pdf) 
и за присъждане на корпоративен кредитен 
рейтинг   (http://www.bcra- 
bg.com/files/file_255.pdf). 

. 

 

 
1   http://www.bcra-bg.com/files/archive_657.pdf 
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КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
„Кредисимо“ АД 
Дългосрочен/краткосрочен рейтинг: BBB- / A-3 (перспектива: 

стабилна) 

Рейтинг по национална скала: А (BG) / А-1 (BG) (перспектива: 
стабилна) 
Май 2017г. 

Евлоги Георгиев 95, ет. 1 
гр. София 1142 

тел.: (+359-2)  987 6363 
www.bcra-bg.com 

 
 
 
 

 

*Рейтингова история: 
Рейтингите в таблицата са присъдени по предходната Методология за присъждане на 
корпоративен кредитен рейтинг, съответно с прилаганата за нея скала за оценка и не 
са директно сравними с рейтингите, присъдени след влизането в сила на актуалната 
методология от 04.07.2016г. 

 

 
 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
Първоначален 

рейтинг 
28.08.2015 

Мониторинг 
05.07.2016 

Дългосрочен  рейтинг : BB+ 
BB+ (под 

наблюдение) 

Перспектива : стабилна  

Краткосрочен  рейтинг : B 
B (под 

наблюдение) 
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