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Дата на рейтингов комитет: 27.01.2016 02.06.2016 01.06.2017 29.06.2017 

Дата на публикация: 12.02.2016 03.06.2016 02.06.2017 30.06.2017 

Дългосрочен рейтинг: BB- BB BB BBB- 

Перспектива: Положителна Стабилна Положителна Стабилна 

Краткосрочен рейтинг: B B B A-3 

Дългосрочен рейтинг по 
национална скала: 

BBB- (BG) BBB (BG) BBB+ (BG) A (BG) 

Перспектива: Положителна Стабилна Положителна Стабилна 

Краткосрочен рейтинг по 
национална скала: 

А-3 (BG) A-3 (BG) A-2 (BG) 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 (БАКР) е 
третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, 
регистрирана съгласно Регламент (EО) № 
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.  

По линия на извършвания мониторинг „БАКР – 
Агенция за кредитен рейтинг“ АД променя 
присъдените оценки на „Обединена Българска 
Банка” АД (ОББ), както следва: 

 Дългосрочен рейтинг на финансова сила:  от 
BB на BBB-, перспектива: от „положителна” 
на „стабилна“, краткосрочен рейтинг: от B на 
A-3; 

 Дългосрочен рейтинг по национална скала: от 
ВВВ+ (BG) на A (BG), перспектива: от 
„положителна” на „стабилна“, краткосрочен 
рейтинг по национална скала: от A-2 (BG) на 
A-1 (BG). 

Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на рейтинг на 

финансова сила на банка: http://www.bcra-
bg.com/files/method_4.pdf 

  

Промяната е свързана с финализирането на 
придобиването на ОББ от белгийската група KBC, 
като е отчетено отражението му върху модела за 
оценка на финансовата сила на банката. 

БАКР оценява положително обстоятелството, че 
групата KBC разглежда България като един от 
основните си пазари. Дългосрочният й ангажимент 
е отразен в стратегията й да бъде сред лидерите 
на местния пазар. С придобиването на ОББ делът 
на KBC на българския банков пазар се оценява на 
около 11% (заедно със „СИБАНК“ – част от същата 
група), което я подрежда на трето място по 
притежавани активи.   

БАКР счита, че посочената сделка ще има 
положително отражение върху перспективите за 
развитието на ОББ, повишавайки от една страна 
възможността за достъп до по-евтин ресурс, а от 
друга осигурявайки по-голяма възможност за 
получаване на ликвидна подкрепа от страна на 
основния акционер. 
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РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА 
„Обединена българска банка” АД 
Дългосрочен/краткосрочен рейтинг: BBB-/ A-3 (стабилна) 
Рейтинг по национална скала: A (BG) / A-1 (BG) (стабилна) 
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*Рейтингова история: 
Рейтингите в таблицата са присъдени по предходната Методология за присъждане на кредитен 
рейтинг на финансова сила на банка и не са директно сравними с рейтингите, присъдени след 
влизането в сила на актуалната методология от септември 2015г. 
 

 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА 
СИЛА 

Първоначален 
рейтинг 

Актуализация Мониторинг 

04.06.2014 03.06.2015 08.09.2015 

Дългосрочен рейтинг : ВВ- BВ- 
ВВ- 

(под наблюдение) 

Перспектива : стабилна положителна - 

Краткосрочен рейтинг : B В 
B 

(под наблюдение) 

 

 


