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КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ* Актуализация Мониторинг Актуализация 

Дата на Рейтингов комитет: 06.01.2017 16.05.2017 15.02.2018 

Дата на публикуване: 10.01.2017 18.05.2017 16.02.2018 

Дългосрочен рейтинг : ВВВ- ВВВ- ВВВ- 

Перспектива : Негативна** Стабилна Стабилна 

Краткосрочен рейтинг : А-3 А-3 А-3 
  

  

Дългосрочен рейтинг по национална 
скала: 

А+ (BG) А+ (BG) А+ (BG) 

Перспектива: Стабилна Стабилна Стабилна 

Краткосрочен рейтинг по национална 
скала: 

А-1+(BG) А-1+(BG) А-1+ (BG) 

*За да се запознаете с пълната рейтингова история, вижте таблицата в края на документа 

** Присъдената „негативна“ перспектива е следствие от приложения таван на рейтинга, който се 
определя от рейтинга и перспективата на държавата (към момента на преразглеждането 
присъденият от БАКР рейтинг на Република България е дългосрочен рейтинг: нBBB-, перспектива: 
„негативна“, краткосрочен рейтинг: нА-3 – виж http://www.bcra-bg.com/files/rating_287.pdf). 
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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.  

БАКР запазва присъдените на Глобал 
Консултинг ООД рейтинги както следва: 

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

 Дългосрочен рейтинг по национална скала: 
A+ (BG), перспектива: стабилна, 
краткосрочен рейтинг по национална 
скала: А-1+ (BG). 

Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на корпоративен 
кредитен рейтинг  (http://www.bcra-
bg.com/files/file_255.pdf), утвърдена и влязла в 
сила от 06.07.2016г.  
 

За изработването на кредитния доклад и 
присъждането на кредитен рейтинг е  
използвана информация от оценяваното 
дружество, Национален Статистически 
Институт, БНБ, база данни на БАКР, 
консултанти и други източници на публична 
информация. 

През 2016г. ръстът на българската икономика 
се ускорява, като от 3.6% през 2015г., достига 
3.9% през 2016г. През първата половина на 
2017г. икономиката на страната нараства с 
3.7% спрямо същия период на 2016г.  

Затвърждава се започналата след 2013г. 
тенденция на нарастване в резервните активи 
на БНБ, което е солиден буфер за гарантиране 
на стабилността на валутния борд. 

През 2016г. потокът на преките чуждестранни 
инвестиции се понижава до 1.4%, достигайки 
най-ниската стойност за последните 5 години. 
Предварителните данни отчитат, че спадът в 
инвестиционните потоци продължава и през 
първото полугодие на 2017г. 

Данните за трудовия пазар през първото 
полугодие на 2017г. отбелязват рекордно 
високи показатели за икономическата активност 

http://www.bcra-bg.com/files/rating_287.pdf
http://www.bcra-bg.com/files/file_255.pdf
http://www.bcra-bg.com/files/file_255.pdf
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и заетостта на населението. Възходящ остава и 
трендът при доходите от труд. Коефициентът 
на безработица достига до пред-кризисните си 
нива (6-7%).  

От юни 2017г. общото средногодишно 
изменение на цените регистрира нарастващи 
положителни стойности и достига 0.6% към 
края на септември. 

Салдото по държавния бюджет отчита 
подобрение. Дефицитът в размер на 2.3% от 
БВП през 2015г. се свива до 1.2% от БВП към 
края на 2016г. (заложен размер от 1.9% в 
ЗДБРБ). 

Бюджетният баланс по КФП, заложен в 
проектобюджета за 2018г., е дефицит в размер 
на 1.0% от БВП. Правителството заявява 
намерение за продължаване на политиката за 
постепенна консолидация и достигане на 
балансиран бюджет през 2020г. През 
прогнозния период не са предвидени значими 
изменения в данъчната политика.  

Нивото на държавния дълг (27.4% от БВП в 
края на 2016г., 23.6% от прогнозния БВП към 
края на септември 2017г.) продължава да бъде 
положителен фактор за България1. 
Министерство на финансите е заложило 
очакване за понижение на държавния дълг до 
22.3% от БВП към края на 2018г. и достигане на 
20.0% към края на 2020г.  

За периода на актуализация банковата система 
на страната остава стабилна, като се 
характеризира със: 

 Запазване на значителния дял на 
чуждестранния капитал в общия капитал 
на банковата система; 

 Продължаващо нарастване на активите в 
банковата система през последните 2 
приключени години, както и през първата 
половина на 2017г.; 

 Запазена възходяща тенденция на 
печалбата в банковата система, 
наблюдавана и през предходните 3 
години. Към средата на 2017г. отчетената 
от банките печалба отбелязва значително 
движение надолу спрямо година по-рано 

                                                 
1 Максимално допустимата референтна стойност на 
Маастрихтския критерий за конвергентност е 60% 

(спад от 14.6% в номинално изражение 
спрямо значителен ръст от 53.7% към Q2 
2016г.), като следва да се има предвид, че 
посоченото не се дължи на негативни 
тенденции по отношение на генерираните 
от банките приходи и/или разходи, а е в 
резултат на обстоятелството, че през 
първата половина на 2016г. значителна 
част от реализираните приходи са били с 
еднократен характер (добавени са над 
150 млн.лв. в резултат на приключването 
на сделката за Visa Europe); 

 През 2016г. и първата половина на 2017г. 
се запазва тенденцията на нарастване на 
привлечените средства под формата на 
депозити (без кредитни институции);  

 След забавяне на спада в кредитирането 
през 2015г., през 2016г. вече се отбелязва 
слабо положително изменение в размера 
на отпуснатите към нефинансовия сектор 
кредити и аванси (0.6% на годишна база), 
а през първата половина на 2017г. 
регистрираният растеж се ускорява до 
3.4% спрямо съпоставимия период на 
2016г. Министерство на финансите 
предвижда този процес да продължи и 
през периода 2017-2020г.;  

 Необслужваните кредити намаляват до 
12.9% от брутния кредитен портфейл към 
края на 2016г. (14.5% към 2015г.). 
Продължаващо подобрение в качеството 
на портфейла се наблюдава и през 
първото полугодие на 2017г. (с близо 2 
п.п. в сравнение с година по-рано), като 
степента на необслужваните експозиции 
остава относително висока – 12.1% от 
брутния кредитен портфейл; 

 Продължават да се отчитат високи нива 
на ликвидност и капиталова адекватност. 

За благоприятното състояние на банковия 
сектор свидетелстват и резултатите от 
направените през 2016г. преглед на качеството 
на активите и стрес тестове за устойчивост на 
банките в България (обявени през август 
2016г.), показващи, че банковият сектор е 
стабилен, добре капитализиран и публична 
подкрепа на банки с държавен ресурс не се 
налага. 
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Секторът на информационните технологии 
продължава да е сред най-добре 
представящите се, като премина 
безпрепятствено през периода на кризата. 
Ръстът на приходите в отрасъла е двуцифрен 
за поредна година, а за последните пет години 
те са нараснали повече от два пъти. Нараства и 
делът на сектора в БВП, достигайки 2.2% за 
2016г. и 2.4% за 2017г.2 Стабилна възходяща 
тенденция е налице и при възнагражденията, 
като средно месечното възнаграждение в 
сектора от 1 668 лв. за 2011г.достига 2 885 лв. 
през 2017г. Продължава да съществува 
проблемът с недостатъчната работна ръка. 
Основен двигател на пазара са компаниите, 
които работят предимно за външни пазари. 

През периода на актуализация не са настъпили 
промени в предмета на дейност на Глобал 
Консултинг. Дружеството е регистрирано по 
НКИД с код 62.09 „Други дейности в областта 
на информационните технологии“, и извършва 
сделки със софтуер, хардуер и комуникационна 
техника, оказване на консултантски услуги в 
областта на компютрите, разработване и 
лицензиране на приложни програмни продукти 
и пр. 

През периода на актуализация приходите от 
продажби на Глобал Консултинг продължават 
да се свиват: през 2016г. спадът е 24.1% на 
годишна база, а през деветмесечието на 2017г. 
– 27.4% спрямо аналогичния период на 2016г. 
Поддръжката и разработката на софтуер имат 
доминираща позиция през последните две 
години, като държат общо 37% през всяка от 
годините. През деветмесечието на 2017г. се 
забелязва ръст на приходите от поддръжка на 
софтуер, които достигат дял от 53%, докато 
разработката на софтуер намалява до едва 6%.  

Основни конкуренти на дружеството се 
запазват „Хюлет Пакард България“ ЕООД, „Ай 
Би Ем България“ ЕООД, „Сименс“ ЕООД, 
„Мусала Софт“ ООД, както и Oracle България. 

Клиентите на компанията продължават да са в 
значителна степен концентрирани, което се 
обуславя от характера на дейността: през 
2016г. трите най-големи клиента държат 56% от 
оборотите с клиенти. От друга страна те са 
големи финансово стабилни компании или 

                                                 
2 Данните за 2017г. са прогнозни 

държавни структури, които в голямата си част 
са изрядни платци. 

Концентрация се наблюдава и при 
доставчиците, които обаче са дългогодишни 
партньори на Глобал Консултинг, поддържащи 
стабилни взаимоотношения. През 2016г. трите 
доставчика с най-големи обороти формират 
51% от общите обороти с доставчици, а през 
деветмесечието на 2017г. те са 64%. 

Глобал Консултинг продължава да свива 
дейността си, като през 2016г. спадът на 
нетните приходи от продажби е 24.1% на 
годишна база, а през деветмесечието на 2017г. 
– 27.4% спрямо съответния период на 
предходната година. Разходите за оперативна 
дейност също намаляват за втора поредна 
година, като за 2016г. спадът възлиза на 27.5%. 
За трета поредна година дружеството отчита 
отрицателен оперативен резултат, докато 
нетният финансов резултат е положителен, 
макар и малък по размер – 12 хил.лв. за 2016г. 
и 9 хил.лв. за деветмесечието на 2017г. 

Положителен фактор представлява високата 
ликвидност на компанията, която намалява 
през 2016г., но към септември 2017г. отново 
нараства. Друг положителен фактор е ниската 
задлъжнялост на дружеството. По отношение 
на периода на събиране на вземанията Глобал 
Консултинг заема неблагоприятна позиция в 
сравнителен план със стойности над средните 
за сформираната конкурентна група. При 
периода на погасяване на задълженията 
позицията на дружеството през последната 
завършена година е по-добро. 
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Основни финансови данни 

Показател (хил.лв.) сеп.17 сеп.16 2016 2015 2014 2013 2012 

Активи 6 034 6 484 6 628 7 037 8 677 7 816 8 883 

Приходи от продажби 1 208 1 664 2 268 2 987 5 228 4 631 3 115 

Нетен финансов резултат 9 64 12 52 53 535 2 018 

Нетна рентабилност 0.75% 3.85% 0.53% 1.74% 1.01% 11.55% 64.78% 

Текуща ликвидност 66.66 37.67 18.73 70.67 18.26 19.59 21.66 

Незабавна ликвидност 63.11 34.2 16.97 67.36 9.61 13.01 19.38 

Ливъридж 0.01 0.05 0.08 0.11 0.26 0.08 0.04 

 
 
 
*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. 
 

  

Първоначален 
рейтинг 
 09.2004 

Актуализация 
 05.2005 

Актуализация 
 09.2006 

Актуализация 
 08.2007 

Актуализация 
 10.2008 

Актуализация 
 05.2009 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ                 
 

Дългосрочен рейтинг : BB+ BBB BBB ВВВ       ВВВ+       ВВВ+ 

Перспектива : Стабилна Стабилна Негативна Стабилна Стабилна Стабилна 

 Краткосрочен рейтинг : B A-3 A-3 А-3 А-2 А-2 

 

  
Актуализация 

18.10.2010 
Актуализаци
я 31.10.2011 

Актуализаци
я 06.11.2012 

Актуализаци
я 23.10.2013 

Актуализаци
я 22.01.2015 

Актуализаци
я 

03.02.2016 

Мониторинг 
05.07.2016 

КРЕДИТЕН 
РЕЙТИНГ            

 
    

  

Дългосрочен 
рейтинг : ВВВ+ A- A- A- A- ВВВ+ 

ВВВ+ (под 
наблюдение) 

Перспектива : Стабилна Стабилна Стабилна Стабилна Стабилна Стабилна  

 Краткосрочен 
рейтинг : А-2 А-1 А-1 А-1 А-1 А-2 

А-2 (под 
наблюдение) 

 
 
 
 
 
 
 
 


