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БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ АД (БАКР) 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 потвърждава непоисканите дългосро-
чен и краткосрочен държавен кредитен рейтинг 
на Република България и перспективата, 
свързана с тях: 
 

Дългосрочен рейтинг: нВВВ 
Краткосрочен рейтинг: нА-3 
Перспектива: Стабилна 

 
Използвана е официално приетата от БАКР 
Методология за присъждане на държавен 
рейтинг:https://www.bcrabg.com/files/Sovereign_
Methodology_2019_bg.pdf  
 
За изработването на доклада и присъждането 
на рейтинга е използвана публична информа-
ция от Българска народна банка, Национален 
статистически институт, Министерство на 
финансите, Световната банка, Международния 
валутен фонд, Европейската комисия, база 
данни на БАКР и др. БАКР използва източници 
на информация, които смята за надеждни, но 
не гарантира точността, адекватността и 
пълнотата на използваната информация. 

 

 

*Бележки: 

1) Преди настоящата публикация кредитният рейтинг и рейтинговата перспектива бяха оповестени на оценяваното лице, 
като след извършеното оповестяване не са били извършвани корекции в кредитния рейтинг и/или рейтинговата 
перспектива; 

2) През последните 2 години БАКР не е предоставяла допълнителни услуги на рейтингованата единица или на свързана с 
нея трета страна; 

3) Потребителите на рейтинга могат да намерят информация за значението на всяка рейтингова категория в 
публикуваната на сайта на БАКР Глобална скала (https://www.bcra-bg.com/files/global_scale_bg.pdf), а за дефиницията 
за неизпълнение в Методологията за присъждане на държавен рейтинг (https://www.bcra-bg.com/files/Sovereign_ 
Methodology_2019_bg.pdf). 
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Анализ на рейтинговите фактори: 
 

Възникването на пандемията от COVID-19 в 
световен мащаб превърна справянето с 
проблема в един от основните приоритети 
както в България, така и във всички нейни 
политически и икономически партньори. Заради 
безпрецедентната криза страната беше в 
извънредно положение от 13.03 до 13.05.2020 
г., а правителството предприе редица законо-
дателни мерки за ограничаване на негативните 
икономическите последици. Впоследствие 
извънредното положение бе заменено от 
„извънредна епидемична обстановка“, която ще 
продължи поне до края на ноември 2020 г., 
наред с нови социално-икономически мерки.  

На този фон възникнаха ежедневни граждански 
протести с искания за оставка на висши 
представители на властта и цялото правител-
ство на държавата заради незачитането на 
основополагащи демократични принципи. Нали-
це са вътрешнополитическо и институционално 
противопоставяне, но и липса на диалог с 
недоволните от управлението. Редица предиз-
викателства пред България са посочени и в 
първия годишен доклад относно ситуацията с 
върховенството на закона в Европейския съюз, 
като са отчетени и някои подобрения от 
последните години.  

Фигура 1: Приноси към растежа на БВП1 по разходни 
компоненти: 2015 – Н1 2020 

 
Източник: Национален статистически институт  
 

Пандемията от COVID-19 и предприетите мерки 
за ограничаване на заразата оказват силно 

                                                 
1 Растеж при съпоставими цени от 2015 г., неизгладени 
данни. 

неблагоприятно въздействие върху икономи-
ческата активност в страната. Безпрецедент-
ният шок нарушава положителната динамика 
на БВП в началото на годината, като реалният 
растеж се забавя до 1.2% на годишна база още 
през първото тримесечие, а пълният му ефект 
се разпростира в рамките на второто триме-
сечие, през което е отчетен спад от 8.2%. Така 
осреднено за първото полугодие на 2020 г. БВП 
на България спада с 4.2% при ръст от 4% за 
аналогичния период на 2019 г. По отношение 
на разходните компоненти понижението се 
дължи на отрицателния принос на частното 
потребление, инвестициите и износа. В 
резултат от въведените мерки за социална 
дистанция, ръста на безработицата и пониже-
нието на разполагаемия доход, потребител-
ските разходи на домакинствата намаляват с 
2.4% на годишна база средно за първите шест 
месеца на 2020 г., докато колективното 
потребление отчита реален ръст от 3.8% и има 
положителен принос за изменението на БВП 
през анализирания период. Същевременно 
ограниченото търсене и несигурността рефлек-
тират върху инвестиционните решения на 
фирмите, поради което брутното образуване на 
основен капитал спада с 8.2%, а запасите 
значително се свиват. Въпреки понижението от 
9.3% на реалния износ на стоки и услуги, 
нетният износ отчита слаб положителен принос 
към икономическата активност през първата 
половина на 2020 г. поради паралелния спад от 
9.6% при вноса. 
 
Фигура 2: Приноси към растежа на БДС: 2015 – Н1 2020  

 
Източник: Национален статистически институт  
 
От страна на предлагането брутната добавена 
стойност намалява с 3.9% на годишна база, 
което в най-голяма степен се дължи на срива от 
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9.9% в агрегирания сектор на търговията, 
транспорта, хотелиерството и ресторантьорст-
вото. Съществен принос за общото понижение 
на БДС има и индустрията, която спада със 
7.4% през първата половина на 2020 г. 
Културата, спортът и развлеченията, както и 
операциите с недвижими имоти също попадат 
сред най-засегнатите дейности, докато положи-
телни изменения се наблюдават в сектора на 
ИКТ, финансите и професионалните дейности.  

Международната търговия и глобалните 
финансови потоци са сред първите повлияни от 
разпространението на пандемията. Номинал-
ният износ на български  стоки намалява с 6.9% 
на годишна база през първото полугодие на 
2020 г., докато спадът при вноса възлиза на 
12.2%. Понижението в търговията е основно по 
линия на страните от ЕС, а най-голям принос по 
отношение на стоковата структура имат 
енергийните суровини и инвестиционните стоки.  

Фигура 3: Текуща сметка: 2015 –  H1 2020  

 
Източник: Българска народна банка (БНБ) 

Първоначалните ефекти от пандемията водят 
до нарастване на положителното салдо по 
текущата сметка на страната през първото 
полугодие на 2020 г. – до 659 млн. евро, при 
319 млн. евро за същия период на предходната 
година. Тази динамика се дължи основно на 
свиването на външнотърговските потоци, като 
дефицитът по търговския баланс намалява с 
63.8% на годишна база поради по-големия спад 
на номиналния внос на стоки спрямо този на 
износа. Същевременно положителен принос за 
нарастването на излишъка по текущата сметка 
има и понижението от 25% на дефицита по 
първичния доход, което отчасти се дължи и на 
предприетите от БНБ мерки за капитализиране 
на пълния обем на печалбата в банковата 

система за миналата година. От друга страна, 
неблагоприятни изменения се наблюдават в 
балансите на услугите и вторичния доход. 
Мерките за ограничаване на заразата оказват 
силно негативно влияние върху износа на 
туристически и транспортни услуги, в резултат 
на което излишъкът в търговията с услуги се 
свива с 23.1% на годишна база. Салдото по 
вторичния доход също остава положително, но 
отчита понижение от 42.5% спрямо първата 
половина на 2019 г., основно по линия на 
намалението в компенсациите на наетите в 
чужбина българи, свързано с икономическата 
криза.  

Несигурността и спадът в приходите на компа-
ниите оказват ограничаващо въздействие и 
върху глобалните потоци на ПЧИ. По предва-
рителни данни нетният поток на ПЧИ2 в 
страната за периода януари – юни 2020 г. е 
положителен, в размер на 449 млн. евро, като 
отчита лек спад от 12.5% спрямо аналогичния 
период на 2019 г. Доминиращ дял в структурата 
на капиталовите потоци има реинвестираната 
печалба, която възлиза на 332 млн. евро. 

Фигура 4: Брутен външен дълг: 2015 – юни 2020 

 
Източник: Българска народна банка (БНБ) 

Към юни 2020 г. брутният външен дълг на 
страната възлиза на 34 472 млн. евро  (57.5% 
БВП). Размерът на дълга отчита понижение от 
706 млн. евро (2%) спрямо края на 2019 г., като 
то се дължи основно на намалението на 
външните задължения на банките и заемите на 
„други сектори“. Същевременно публичният 
дълг нараства с 249 млн. лв. (4.6%) поради 
нови усвоени траншове по заемни споразу-
мения на правителството. Дългосрочният дълг 

                                                 
2 Отчетени в съответствие с принципа на първоначалната 
посока на инвестицията. 
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запазва превеса си в матуритетната структура с 
дял от 77.4%, а покритието на краткосрочния 
външен дълг с международни резерви се 
покачва до 359.5%.  

Нетният външен дълг към края на юни 2020 г. 
е отрицателен в размер на 3 654 млн. евро или 
6.1% от прогнозния БВП. Намалението от 2 531 
млн. евро спрямо края на предходната година 
се дължи на изпреварващия ръст на брутните 
външни активи (+5%) в сравнение с нараства-
нето на брутния външен дълг. За външната 
устойчивост свидетелства и продължаващото 
подобрение на нетната международна инве-
стиционна позиция, отрицателното салдо по 
която спада до 29.1% от БВП при 31.4% в края 
на 2019 г.   

В периода януари-юни 2020 г., международни-
те резерви на БНБ нарастват с 3 204 млн. евро 
(+12.9% спрямо края на 2019 г.), достигайки 
28 040 млн. евро, като основен принос за тази 
динамика имат предприетите мерки за повиша-
ване на ликвидността в банковата система.  
Индикаторите за адекватност на резервите 
отчитат традиционно високи нива. Покритието с 
резерви на осреднения внос на стоки и 
нефакторни услуги се покачва на 9.7 месеца, а 
покритието на паричната база възлиза на 
150%, което е солиден буфер, гарантиращ 
стабилността на фиксирания валутен курс до 
приемането на еврото. 

След като през 2019 г. пазарът на труда 
отчита рекордно ниска безработица (4.2% от 
активното население над 15 г. възраст) и 
рекордно висока заетост (54.2%) за последните 
15 години, през 2020 г. условията на пазара 
очаквано са влошени основно в резултат на 
ограничителните противоепидемични мерки. 
През второто тримесечие на 2020 г. равнището 
на безработица е 5.9% (при 4.2% година по-
рано). Броят на регистрираните безработни по 
данни на Агенцията по заетостта във възрасто-
вата група 15-64 г. е с 63% по-висок през триме-
сечието спрямо същия период на предходната 
година, като достига 287 хил. души. 

Доходите от труд обаче запазват възходящата 
си тенденция. Средната месечна брутна работ-
на заплата достига 1 327 лв. (679 евро) средно 
през първото полугодие на 2020 г., покачвайки 
се с 8.9% на годишна база. Сред икономически-

те дейности, отбелязали номинален спад на 
заплащането, най-значителен е този в туризма, 
следван от сектора, обединяващ култура, спорт 
и развлечения. Измерена чрез БВП в ППС на 
глава от населението, покупателната способ-
ност достига 52.4% от средната за ЕС и 49.7% 
от тази за еврозоната към 2019 г. 

Фигура 5: ХИПЦ – год. темп: 2018 – VIII 2020 

 
Източник: Национален статистически институт  
 
Годишният темп на инфлация, измерен чрез 
ХИПЦ, рязко се забавя в хода на 2020 г., като 
спада от  3.4% през януари до 0.4% през юли, а 
през август за пръв път от началото на 
годината отчита леко повишение - до 0.6%. 
Основен принос за низходящата динамика имат 
сривът в международните цени на петрола и 
свиването на частното потребление поради  
безпрецедентната здравна криза. Същевре-
менно храните затвърждават ролята си на 
основен инфлационен двигател, макар че и при 
тях се наблюдава понижение в темпа на 
прираст на цените. 

Фигура 6: Бюджетно салдо по КФП: 2015 – VIII 2020 

 
Източник: Министерство на финансите 

България навлиза в настоящата криза със 
стабилна фискална позиция, акумулирани 
резерви и ниско ниво на държавен дълг. 
Първоначално заложената бюджетна цел за 
2020 г. е постигане на балансирано салдо, но 
безпрецедентната криза с COVID-19 налага 
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извънредна актуализация на разчетите поради 
очакваното неизпълнение на приходите и необ-
ходимостта от извършването на допълнителни 
разходи. С ревизията от април прогнозното 
салдо по КФП е изменено на дефицит в размер 
на 3.5 млрд. лв. или 3% от прогнозния БВП. 
Пакетът мерки за ограничаване на пандемията 
и нейното въздействие върху икономиката е 
обезпечен чрез увеличение на разходната сума 
по бюджета с 1 070 млн. лв. спрямо първо-
началните разчети и допълнителна капитали-
зация на Българската банка за развитие със 
700 млн. лв. 
 
Основен фокус на разходната политика е 
подкрепата за заетостта и най-засегнатите 
сектори на икономиката, както и спешното 
укрепване на здравната система. Първоначал-
ният пакет от антикризисни мерки обхваща по-
високи разходи за медицинско оборудване и 
персонал, подкрепа за пазара на труда чрез 
субсидирана заетост, отлагане на данъци и 
ликвидна подкрепа чрез държавни гаранции. 
Впоследствие дизайнът и обхватът на някои от 
мерките е разширен, а за най-силно засегнати 
сектори са одобрени и допълнителни мерки, 
вкл. временно намаляване на ставката на ДДС.  
 
На фона на ограничената стопанска активност 
и въздействието на някои от антикризисните 
мерки, приходите и помощите по КФП в 
периода януари-август 2020 г. отчитат номина-
лен спад от 1.7% на годишна база, като най-
голям принос за тази динамика има пониже-
нието от 15.5% в размера на неданъчните 
постъпления. Общият размер на данъчните 
постъпления бележи спад от 1% спрямо същия 
период на предходната година, а намаление се 
наблюдава при почти всички основни данъчни 
пера с изключение на осигурителните вноски и 
приходите от данъци върху доходите на 
физически лица, чиито ръст обаче чувствител-
но се забавя. От друга страна, общият спад на 
постъпленията по КФП е ограничен от увели-
чението с 28.3% на получените помощи и 
дарения, основно по линия на пренасочени 
средства от бюджета на ЕС за справяне с 
последствията от пандемията.  
 
Намалението на приходите през първите осем 
месеца на 2020 г. е съпроводено от спад на 
разходите в размер на 3.5%. Понижението на 
общите разходи спрямо аналогичния период на 

2019 г. е главно по линия на капиталовите 
разходи, което в голяма степен отразява 
ефекта от извършеното през 2019 г. еднократно 
плащане за придобиването на нови бойни 
самолети. Намаление отчитат и средствата за 
текуща издръжка, субсидиите и лихвите, докато 
разходите за персонал нарастват с 11.8%, а 
социалните плащания бележат ръст от 7.6%. 
 
Бюджетно салдо по КФП към края на август 
2020 г. е положително в размер на 1 616 млн. 
лв. (1.4 % от прогнозния БВП), при излишък от 
1 113 млн. лв. (0.9% от БВП) за същия период 
на 2019 г. По-високият излишък се формира на 
база на традиционно ниското усвояване на 
разходите през първото полугодие и доброто 
изпълнението на приходите в началните 
месеци преди кризата, но разширяването на 
обхвата и обема на антикризисните мерки се 
очаква да доведе до ръст в разходите през 
останалите месеци на годината. Същевре-
менно повторно налагане на строги ограничи-
телни мерки при втората вълна на заразата би 
предизвикало по-силен от очаквания спад в 
БВП и съответно – покачване на фискалния 
дефицит над заложения праг от 3% от БВП. 
 
Фигура 7: Държавен дълг: 2015 –  VIII 2020 

 
Източник: Министерство на финансите 

Очакваме съотношението на държавния дълг 
към БВП да се покачи до около 25% през 2020 
г. поради нуждата от финансиране на фискал-
ните мерки за справяне с кризата и спада на 
БВП. През първите осем месеца на 2020 г. 
размерът на държавния дълг нараства със 790 
млн. лв., достигайки 22 023 млн. лв. (19.6% от 
прогнозния БВП). Актуализираният бюджет за 
2020 г. включва увеличение на лимита за 
поемане на нов дълг от 2.2 на 10 млрд. лв., 
като до края на август на вътрешния пазар са 
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емитирани ДЦК с обща номинална стойност от 
1 200 млн. лв. и са усвоени 782 млн. лв. външни 
заеми по споразумения с Европейската инве-
стиционна банка и Банката за развитие на 
Съвета на Европа. 

Фигура 8: Валутна структура на дълга на подсектор 
„Централно управление“ към края на август 2020 г. 

 
Източник: Министерство на финансите 

Въпреки текущото увеличение, съотношението 
на дълга към БВП остава на второто най-ниско 
ниво в ЕС (след Естония), а лихвената и 
валутната структура на дълга минимизират 
рисковете по обслужването му. Относителният 
дял на дълга с плаващи лихви възлиза на едва 
3% от общия дълг на подсектор „Централно 
управление“ към края на август 2020 г. 
Деноминираните в евро задължения заемат 
водещо място във валутната структура с дял от 
78.2%, следвани от дълга в национална валута 
с дял от 21.4%, което обуславя нисък валутен 
риск в контекста на фиксирания курс на лева. 
Същевременно наличните средства във 
фискалния резерв на страната, в размер на      
9 471 млн. лв. (8.1% от прогнозния БВП) към 
края на август 2020 г., осигуряват своеобразен 
буфер срещу ликвидния риск.  

Фигура 9: Дългосрочен лихвен процент за оценка на 
степента на конвергенция:  I 2018 –  IX 2020 

 
Източник: Евростат 

Устойчивостта на публичния дълг е подкрепена 
и от ниския дял на лихвените плащания, който 
се равняват на едва 1.5% от общите приходи 
през 2019 г. и осеммесечието на 2020 г.  
Българските ДЦК се отличават с много по-ниско 
ниво на доходност спрямо останалите страни 
от ЦИЕ извън еврозоната, като към септември 
2020 г. дългосрочният лихвен процент за 
оценка на степента на конвергенция възлиза на 
0.2% при средно ниво от -0.03% за еврозоната. 

През месец септември правителството на 
Република България успешно пласира евро-
облигации в размер на 2.5 млрд. евро, 
разделени поравно в две емисии с матуритет от 
10 и 30 години. Това е първото излизане на 
страната на международните капиталови 
пазари след емисията от март 2016 г., а 
постигнатите параметри са изключително 
благоприятни. Доходността на 10-годишните 
облигации е 0.389%, с лихвен купон от 0.375%, 
а тази на 30-годишните облигации възлиза на 
1.476%, с лихвен купон в размер на 1.375%. 
Постигнатата доходност по 10-годишната 
емисия е рекордно ниска за страната, а 30-
годишният транш бележи рекорд по срочност 
до падежа. Тези резултати свидетелстват за 
високо доверие от страна на инвеститорите, 
изградено предвид дългогодишната фискална 
дисциплина, ниското ниво на държавния дълг и 
присъединяването към ERM II. 

От 10 юли 2020 г. българският лев официално  
е част от валутния механизъм II (ERM II), като  
бе прието, че страната ще запази съществу-
ващия си режим на валутен борд, без 
допълнителни изисквания към ЕЦБ и в 
качеството му на едностранен ангажимент. 
Паралелно с това беше обявено и решението 
на ЕЦБ за установяване на тясно сътрудни-
чество с БНБ, във връзка с което от 1 октомври 
ЕЦБ започна директния си надзор над пет 
български банки. Също така, с цел осигуряване 
на ликвидност в евро (предвид COVID-кризата) 
ЕЦБ и БНБ установиха суап линия за срок до 
края на 2020 г. или докато е необходимо, като 
максималният падеж за всяка изтеглена сума е 
три месеца.  

Състоянието на банковия сектор към средата 
на 2020 г. остава стабилно въпреки продължа-
ващата консолидация и първоначалните 
ефекти на корона кризата. Капиталовата 
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адекватност (23.1%) и ликвидността (LCR от 
258%) на банките са на високи равнища, 
подкрепяни от устойчивия ръст на депозитната 
база и антикризисните мерки, които БНБ 
прилага в рамките на своя мандат.  

В условията на несигурност през първата 
половина на 2020 г. кредитирането на нефинан-
совия сектор се забавя, в по-висока степен при 
предприятията. Същевременно по Реда за 
отсрочване и уреждане на изискуеми задълже-
ния към банки и дъщерните им дружества – 
финансови институции, към края на август 
2020 г. са одобрени искания от домакинства и 
предприятия за разсрочване на задължения в 
размер на 9,1 млрд. лв. или 89.1% от подаде-
ните до този момент. Като дял от брутната 
балансова стойност на кредитите, тази сума 
представлява 13.7%. Тъй като отсрочените 
задължения по този ред не се класифицират 
като необслужвани, към края на юни 2020 г. те 
не повлияват динамиката на необслужваните 
кредити, чийто дял от 9.0% (без кредитни 
институции) остава близък и по-нисък спрямо 
отчетения в края на 2019 г. (9.2%).  

Към средата на 2020 г. отчетеният финансов 
резултат е печалба, която е с 43.9% по-ниска на 
годишна база, при отбелязан годишен спад на 
нетните приходи от лихви (5.4%) и от такси и 
комисионни (11.1%) и двукратен ръст в 
стойността на направените обезценки.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перспектива 
 

Стабилната перспектива отразява мнението 
на БАКР, че рисковете за рейтинга на България 
са балансирани. Решението за включване на 
българския лев в ERM II е значимо постижение 
на икономическата политика, имащо положи-
телно въздействие върху кредитоспособността 
на страната. Същевременно обаче това 
решение идва в момент на повишена несигур-
ност, произтичаща от развитието на  пандемия-
та и политическа обстановка в страната. 
Предвид глобалната здравна криза очакваме 
сериозен спад в икономическата активност през 
2020 г., но оценяваме положително факта, че 
България навлиза в тази криза с благоприятна 
фискална позиция, като отчита едно от двете 
най-ниски нива на публична задлъжнялост в 
ЕС. Външните дисбаланси съществено намаля-
ха през последните години, а страната също 
така поддържа високо ниво на валутни резерви, 
осигуряващо устойчивост на краткосрочни 
шокове. От друга страна, кредитният рейтинг на 
България остава ограничен от ниския доход на 
човек от населението и бавния напредък в 
области като борбата с корупцията.  
 
Положително влияние върху рейтинга и/или 
перспективата на страната биха оказали 
следните фактори: 

- Изпълнение на важни структурни реформи и 
напредък в проблемни за страната области 
като борбата с корупцията;  

- Устойчиво възстановяване на икономическа-
та активност; 

- Ускоряване на процеса на реална конверген-
ция към средното за ЕС ниво на доходи. 

 
Негативно влияние върху рейтинга и/или 
перспективата на страната биха оказали 
следните фактори: 

- Възникване на политическа нестабилност; 

- Продължителен спад в икономическата 
активност; 

-  Влошаване на бюджетното салдо над 
прогнозираното, водещо до сериозен ръст в 
нивото на държавния дълг; 

- Възобновяване на външните дисбаланси и 
спад в международните резерви; 

- Поява на стрес във функционирането на 
финансовата система на страната. 
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Регулаторни оповестявания 
 

Инициатива за рейтинга: 

Този рейтинг е непоискан 
 

Непоискан държавен рейтинг 

С участието на оценяваната единица или на 
свързана с нея трета страна 

НЕ 

С предоставен достъп до вътрешните 
документи 

НЕ 

С осигурен достъп до ръководството на 
оценяваната единица 

НЕ 

 
 
Пълната версия на политиката на БАКР 
относно непоискани кредитни/държавни рейтин-
ги може да бъде изтеглена от: 
https://www.bcra-bg.com/files/policy_unsolicited_rating_bg.pdf  
 

 
 

Резюме на протокола от Рейтинговия 
комитет 

 
На 14.10.2020 г. се проведе заседание на 
Рейтингов комитет на „БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА 
КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ” АД (БАКР), на което бе 
разгледан резултатът от редовен преглед на 
непоискания държавен рейтинг на Република 
България. Заседанието бе ръководено от д-р 
Кирил Григоров в качеството му на председа-
тел на Рейтинговия комитет.  
 
Членовете на Рейтинговия комитет обсъдиха 
редица рейтингови фактори, включени в 
модела за оценка съгласно Методологията за 
присъждане на държавен рейтинг, като 
детайлно бяха анализирани следните аспекти: 

- Актуалната политическа обстановка; 
- Спадът на икономическата активност в 

страната; 
- Динамиката на външните баланси; 
- Изпълнението на КФП към края на август 

2020 г. и фискалните мерки за подпомагане 
на икономиката; 

- Равнището и структурата на държавния 
дълг; 

- Състоянието на банковия сектор; 
- Присъединяването на българския лев към 

валутно-курсовия механизъм ERM II. 
 

Въз основа на тази дискусия бяха потвърдени 
непоисканият държавен рейтинг и перспектива-
та, свързана с него.  

https://www.bcra-bg.com/files/policy_unsolicited_rating_bg.pdf
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Таблици: 

Република България Развиваща се икономика1 

ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

  H1 2020 H1 2019 2019 2018 2017 2016 2015 

БВП (млн. лв.) 52 969 54 334 118 669 109 695 102 308 95 092 89 333 

Крайно потребление  (млн. лв.) 42 916 43 015 91 476 83 529 77 524 72 302 69 669 

Бруто капиталообразуване (млн. лв.) 8 926 10 756 23 129 23 328 20 349 18 081 18 810 

Износ на стоки и услуги (млн. лв.) 30 991 35 347 75 442 72 245 68 857 60 926 57 165 

Внос на стоки и услуги (млн. лв.) 29 863 34 784 71 378 69 408 64 421 56 217 56 311 

БВП (год. реален темп на изменение; %) -4.2 4.0 3.4 3.1 3.5 3.8 4.0 

БВП на глава от населението2 (лв.) - - 16 970 15 610 14 460 13 340 12 450 

Средна мес. работна заплата, бруто (лв.) 1 327 1 234 1 274 1 146 1 037 948 878 

Коефициент на безработица3 (%) 5.3 4.6 4.2 5.2 6.2 7.6 9.1 

ХИПЦ, средногод. темп на изменение (%) 2.1 3.0 2.5 2.6 1.2 -1.3 -1.1 

Обменен курс BGN / EUR 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 

Обменен курс BGN / USD 1.78 1.73 1.75 1.66 1.74 1.77 1.76 

ВЪНШЕН СЕКТОР 

млн. евро H1 2020 H1 2019 2019 2018 2017 2016 2015 

Текуща сметка 659 319 1 847 554 1 825 1 551 55 

   Търговски баланс -537 -1 486 -2 891 -2 699 -766 -984 -2 622 

   Услуги 1 302 1 693 4 875 4 129 3 053 3 410 3 081 

   Първичен доход -727 -969 -1 910 -2 671 -2 316 -2 460 -2 044 

   Вторичен доход 621 1 080 1 773 1 795 1 854 1 585 1 640 

Капиталова сметка 474 431 892 602 530 1 071 1 422 

Преки чуждестранни инвестиции4 449 513 1 139 983 1 619 927 2 001 

Брутен външен дълг 34 472 34 967 35 178 34 487 33 852 34 221 33 493 

Международна инвестиционна позиция -17 431 -20 820 -19 081 -20 959 -22 636 -23 289 -28 235 

Резервни активи на БНБ5 28 040 25 183 24 836 25 072 23 662 23 899 20 285 

% от БВП6               

Текуща сметка 1.1 0.5 3.0 1.0 3.5 3.2 0.1 

   Търговски баланс -0.9 -2.4 -4.8 -4.8 -1.5 -2.0 -5.7 

   Услуги 2.2 2.8 8.0 7.4 5.8 7.0 6.7 

   Първичен доход -1.2 -1.6 -3.1 -4.8 -4.4 -5.1 -4.5 

   Вторичен доход 1.0 1.8 2.9 3.2 3.5 3.3 3.6 

Капиталова сметка 0.8 0.7 1.5 1.1 1.0 2.2 3.1 

Преки чуждестранни инвестиции4 0.7 0.8 1.9 1.8 3.1 1.9 4.4 

Брутен външен дълг 57.5 57.6 58.0 61.5 64.7 70.4 73.3 

Международна инвестиционна позиция -29.1 -34.3 -31.4 -37.4 -43.3 -47.9 -61.8 

Резервни активи на БНБ5 46.8 41.5 40.9 44.7 45.2 49.2 44.4 
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ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ 

млн. лв. VIII 2020 VIII 2019 2019 2018 2017 2016 2015 

Приходи по КФП 28 820 29 306 44 049 39 651 35 317 33 959 32 200 

Разходи по КФП 27 204 28 193 45 200 39 516 34 471 32 491 34 685 

Бюджетно салдо по КФП 1 616 1 113 -1 151 135 846 1 468 -2 485 

Държавен дълг7 22 813 21 892 22 023 22 066 23 534 25 751 22 714 

Вътрешен държавен дълг 5 644 5 410 5 479 5 454 6 712 6 725 7 283 

Външен държавен дълг 17 169 16 482 16 544 16 612 16 822 19 027 15 431 

Държавногарантиран дълг 1 704 1 784 1 732 1 876 1 997 1 673 587 

Фискален резерв 9 471 10 341 8 768 9 365 10 289 12 883 7 873 

% от БВП6               

Приходи по КФП 24.6 24.7 37.1 36.1 34.5 35.7 36.0 

Разходи по КФП 23.2 23.8 38.1 36.0 33.7 34.2 38.8 

Бюджетно салдо по КФП 1.4 0.9 -1.0 0.1 0.8 1.5 -2.8 

Държавен дълг7 19.4 18.4 18.6 20.1 23.0 27.1 25.4 

Вътрешен държавен дълг 4.8 4.6 4.6 5.0 6.6 7.1 8.2 

Външен държавен дълг 14.6 13.9 13.9 15.1 16.4 20.0 17.3 

Държавногарантиран дълг 1.5 1.5 1.5 1.7 2.0 1.8 0.7 

Фискален резерв 8.1 8.7 7.4 8.5 10.1 13.5 8.8 

БАНКОВА СИСТЕМА 

млн. лв. H1 2020 H1 2019 2019 2018 2017 2016 2015 

Активи на банковата система 115 276 108 579 114 201 105 557 97 808 92 095 87 524 

Кредити и аванси (без КИ) 66 984 63 151 66 297 60 913 56 084 54 467 54 121 

Необслужвани кредити 6 017 6 477 6 120 6 790 8 288 9 956 11 026 

Дял на брутните необслужвани кредити (%) 9.0 10.3 9.2 11.1 14.8 18.3 20.4 

Депозити (без КИ) 93 393 86 479 91 853 84 571 78 406 74 129 69 276 

коефициенти (%)               

Обща капиталова адекватност  23.1 20.5 20.2 20.4 22.1 22.2 22.2 

Отношение на ликвидно покритие (LCR) 258.0 260.6 269.9 294.1 347.6 n/a n/a 

Възвръщаемост на активите (ROА)8 1.1 1.7 1.5 1.7 1.2 1.4 1.0 

Възвръщаемост на СК (ROЕ)8 8.8 13.5 11.8 13.3 9.6 10.6 8.1 

      1) Според класификация на МВФ (World Economic Outlook); 
      2) По данни на Евростат; 

3) Население на 15 и повече години; Наблюдение на работната сила; 
4) Съгласно принципа на първоначалната посока на инвестициите; 
5) Общ размер на активите на управление Емисионно на БНБ; 
6) Съотношенията за 2020 г. са изчислени на база БВП в размер на 117 306 млн. лв. (прогноза на МФ); 
7) „Държавен дълг“ е дългът, поет по реда на ЗДД; 
8) Коефициентът е изчислен по метода ТТМ (Trailing twelve months). 

 
Източници: БНБ, НСИ, Министерство на финансите, Световна банка, Международен 
валутен фонд, Европейска комисия, Евростат 


