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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

 

Българска агенция за кредитен рейтинг е 
единствената българска агенция, включена в 
списъка на Комисията за финансов надзор, 
като нейните рейтинги се признават наравно 
с тези на международните агенции Moody’s, 
Standard & Poor’s и Fitch. През 2006г. БАКР 
адаптира методологията за рейтинг на 
проект от ICRA (An associate of Moody’s 
Investors Service).  
 

Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на рейтинг на 
проект(http://www.bcra-bg.com/files/method_9.pdf). 
За изработването на кредитния доклад и 
присъждането на кредитен рейтинг е  
използвана информация от оценяваното 
дружество, НСИ, база данни на БАКР, 
консултанти и други източници на публична 
информация. 

Неблагоприятната икономическа обстановка 
оказа силно влияние върху оборота и печалбите 
на предприятията, което пък намалява 
средствата, с които те разполагат. През 
последните години делът на МСП в икономиката 
значително е нараснал – по брой те са около 
99.7% от всички предприятия в страната, 
осигуряват около 67.3% от оборота и 65.6% от 
добавената стойност на частните предприятия. 
Финансирането със собствени средства е 
намаляло около 10 пъти1, като в края на 2009г. 
около 5% от общия брой МСП финансират 
самостоятелно проектите си. Негативни 
промени се наблюдават и във финансовото 
състояние на общините.  При тях като цяло се 
увеличава потребността от средства за 
финансиране на инвестиционните разходи на 
общините и за осигуряване на нормално 

                                                 
1 Източник: Проучване на Агенция ЕСТАТ 

равнище на текущите разходи. През 2009г. е 
направен опит за улесняване на достъпа до 
финансиране, посредством отпускане на 
антикризисна държавна помощ за МСП чрез 
Българска банка за развитие (ББР). 
Възможност за достъп до свеж финансов 
ресурс се предоставя по JEREMIE (Joint 
European Resources for Micro to Medium 
Enterprises) -  иновативен финансов инструмент 
с бюджет от 199 млн. евро, изцяло насочен към 
подпомагането на малкия и средния бизнес със 
заемни и дялови инвестиции.  

Акционерната структура на „НГФ 
Солидарност” АД е силно диверсифицирана. 
Дружеството е с едностепенна структура на 
управление. В организационен аспект в 
структурата на дружеството при стартиране на 
оперативната дейност са предвидени да 
функционират пет дирекции. Рискът от 
акционерната структура и управлението 
оценяваме като относително висок.  

Предвижда се дружеството да извършва 
дейности по разработване и прилагане на 
схеми за издаване на гаранции по кредити и 
съфинансирането на проекти на общините и на 
микро, малките и средни предприятия в тях. 
Също така фондът ще предоставя услуги, 
свързани с консултации и информация по 
кредитирането, включително и разработване на 
проекти за кредитиране. Целевите групи на 
фонда включват – общини, МСП, НПО, 
фермери, индивидуални земеделски 
производители и земеделски кооперации.  

Дружеството планира да набере 
необходимия му капитал от акционерите и чрез 
финансирания от програма „Джереми”, от ББР 
АД, чрез НГФ ЕАД по линия на средства 
определени за рискови и гаранционни 
механизми, от целеви средства на 
Европейската комисия, насочени за 

http://www.bcra-bg.com/files/method_9.pdf
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финансиране на структурирането на 
гаранционни фондове и от частни инвеститори. 
Към този момент няма сключени конкретни 
договори по отношение на външното 
финансиране, но ръководството на фонда 
счита, че ще отговори на всички поставени 
критерии. При реализиране на всички 
гореизложени начини за привличане на 
капитал, считаме, че риска, свързан с 
финансирането на проекта е относително 
нисък. Неизпълнение на някой от заложените 
параметри е повод за преразглеждане на 
риска.  
Към момента няма съществуващи реални 
конкуренти на фонда, като бариерите за 
навлизане на нови фирми в сектора са ниски. 
Характерът на дейността на фонда предполага 
клиентите да са с ниска договорна сила, което е 
положително от рейтингова гледна точка. Като 
заместители на предлаганите от гаранционния 
фонд основни услуги може да разглеждаме 
предлаганите от застрахователните компании 
застраховки на кредити. Рискът от 
неблагоприятно изменение на лихвените 
проценти и валутни курсове оценяваме 
съответно като умерен и нисък.  Цялостния 
системен риск оценяваме като относително 
нисък. 
Считаме, че рискът, с който се характеризират 
общините като потенциален клиент на фонда, е 
относително нисък. Предвид негативния ефект 
от икономическата криза върху дейността на 
малките и средни предприятия считаме, че 
рискът от МСП като клиенти на дружеството е 
относително висок. По отношение 
земеделските производители, като цяло 
дейността в селското стопанство се 
характеризира с по-висок риск, който обаче 
лесно може да бъде намален със 
застрахователни механизми. От гледна точка на 
настоящия анализ определяме риска като 
умерен. По отношение на НПО като 
потенциален клиент на фонда считаме, че 
кредитният риск, присъщ за тях е висок, но би 
могъл да бъде значително снижен в зависимост 
от конкретни обстоятелства.  
За контролиране на риска в приетите от 
кредиторите граници фондът разработва 
система от лимити. Всички лимити подлежат на 
одобрение от СД на фонда. За наблюдение и 
оценка на пазарния и операционен риск е 
предвидено да се използва специализиран 
софтуерен продукт.  
Утвърдената кредитна политика ще се прилага 
от т.нар. Кредитна комисия. Също така тя ще 

подпомага дейността на СД по отношение на 
контрола и наблюдението на кредитния риск, 
ще извършва периодичен преглед на рисковите 
експозиции, ще определя размера на 
средствата, заделени за покриване на  загуби 
от обезценки. Друго звено в управлението на 
риска е Съветът по ликвидността. Той ще 
избира и предлага метод за управление на 
ликвидността. Ще осъществява оперативното 
управление на ликвидността, ще създава 
процедури за наблюдение и контрол на 
ликвидния риск, както при действащо 
предприятие, така и в случай на ликвидна 
криза. Дирекция “Управление на риска” 
осъществява взаимодействието и 
координацията между отделните звена по 
отношение управление на риска. Дирекцията 
изготвя предложения за въвеждане на нови 
или изменение на съществуващи лимити, 
разработва процедури за измерване, 
наблюдение, управление и контрол на 
рисковите характеристики в отделните 
дейности. 
При така приетите Устройствен правилник 
за организацията и дейността на 
Националния гаранционен фонд 
“Солидарност” АД, Правилник за дейностите 
и взаимодействията на вътрешните 
структури, Вътрешни правила за управление 
на операционния и кредитен риск, Общи 
условия за отпускане и управление на 
гаранционни и кредитни схеми и други 
считаме, че рискът в това направление е 
умерен. Рисков фактор се явява 
недостатъчно ясно формулираната роля на 
фонда при издаване на гаранции.  
Считаме, че при изпълнение на заложените в 
прогнозата параметри компанията ще се 
характеризира с добра кредитоспособност.  
Нереализирането на някои от заложените 
параметри или значително отклонение от 
тях би могло да доведе до промяна в 
рисковите характеристики на дейността на 
фонда и съответно до промяна в присъдения 
рейтинг.  
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