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КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ* 
Мониторинг 
06.01.2017 

Дългосрочен рейтинг: ВВB- 

Перспектива: негативна 

Краткосрочен рейтинг: A-3 
  

Дългосрочен рейтинг по 
национала скала 

А (BG) 

Перспектива стабилна 

Краткосрочен рейтинг по 
национала скала 

A-1 (BG) 

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

 

  
БАКР -  АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

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.  
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. 
Актулизацията на методологията е направена с 
цел прецизиране на оценката на 
рейтингованите единици, като включително тя 
може да бъде допълвана чрез присъждане на 
кредитен рейтинг по национална скала за 
България, което допълнително ще подобри 
възможността за сравнимост между 
рейтингованите от БАКР единици в страната. 
Тази възможност е особено полезна в държави, 
чийто кредитен рейтинг е относително нисък, 
доколкото обикновено този рейтинг служи като 
рейтингов таван, което намалява възможността 
за разграничаване на кредитоспособността на 
отделните субекти. 
 

Резюме на протокола от Рейтинговия комитет: 

Членовете на Рейтинговия комитет обсъдиха 
отражението на промените в рейтинговата 
методология върху рейтингите на „Синтетика” 
АД, вземайки предвид индивидуалния рисков 
профил на посоченото дружество, и взеха 
решение за преустановяване на поставения на 
рейтинга на дружеството статус „Под 
наблюдение“ и за присъждането на следните 
му оценки:  

 Дългосрочен рейтинг: BBB-, перспектива: 
„негативна“, краткосрочен рейтинг: A-3; 

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

За извършването на оценката е използвана 
информация от оценяваното дружество, 
Българска  Народна Банка, Национален 
Статистически Институт, база данни на БАКР, 
консултанти и  други източници на публична 
информация. 

За присъдените оценки съществено влияние 
оказват финансовите резултати на дружеството 
към деветмесечието на 2016г. – печалба в 
размер на 9.8 млн.лв. на неконсолидирана 
база, увеличение на приходите от операции с 
инвестиции до 11 092 хил.лв – основно от 
продажбата на дъщерното предприятие 
Пластхим-Т АД.  

http://www.bcra-bg.com/files/file_255.pdf


 

КОРПОРАТИВЕН КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ  
„Синтетика“ АД  

Дългосрочен/краткосрочен рейтинг: ВВB-/А-3, перспектива: 
негативна 
 

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

06.01.2017г. 
Евлоги Георгиев 95, ет. 1 
гр. София 1142 

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

 

БАКР -  АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
 
2 

 

Рейтингова история:  

Рейтингите в таблицата са присъдени по предходната Методология за присъждане на 
корпоративен кредитен рейтинг и не са директно сравними с рейтингите, присъдени след 
влизането в сила на актуалната методология от юли 2016г. 
 

 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
Първоначален 

рейтинг 
30.06.2016 

Дългосрочен рейтинг: ВВB- 
Перспектива: стабилна 

Краткосрочен рейтинг: A-3 

 


