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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 – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР) 
запазва присъдените на „Обединена българска 
банка“ АД рейтингови оценки, както следва: 

 Дългосрочен рейтинг на финансова сила BBВ, 
краткосрочен рейтинг А-2; 

 Дългосрочен рейтинг по национална скала – 
А+ (BG), краткосрочен рейтинг по национална 
скала А-1 (BG) 

и променя перспективата по тях от „стабилна” на 
„положителна”, с което изразява становището си 
за постигнат положителен ефект от: обединението 
на банките, развиваните подобрения в качеството 
на кредитния портфейл и по редица от 
наблюдаваните показатели за дейността, както и от 
внедряване в управлението на институцията на 
критериите и опита на банката-майка. 

Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на рейтинг на банка 
(https://www.bcra-
bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf). 

За изработването на доклада и  присъждането на 
рейтинг е използвана информация от оценяваната 
банка, Българска  Народна Банка, Национален 
Статистически Институт, база данни на БАКР, 
консултанти и други източници на публична 
информация. 
 

Оперативна среда 

Суверенен риск 

През 2018г. правителството на Република 
България ускори процеса по включването на 
страната към еврозоната, като официално подаде 
писмо за намерението си, а през м.август  
Министерският съвет одобри и съответен План за 
действие, включващ мерки, насочени към 
присъединяването на България към Валутния 
механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз, което 
въпреки първоначалните очаквания не се случи 
през м. юли 2019г. 

Икономическият растеж в страната се забавя от 
3.8% през 2017г. до 3.1% през 2018г., като е 
формиран изцяло от компонентите на вътрешното 
търсене – потребление и инвестиции. През първото 
тримесечие на 2019г. отчетеният икономически 
ръст се покачва с 2.1п.п. до 5.2% на годишна база, 
като основен двигател на растежа остава крайното 
потребление. 

mailto:v.petrov@bcra-bg.com
https://www.bcra-bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf
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Страната отчита намаления по размера на 
външния дълг, а към края на 2018г. международни-
те резерви на БНБ възлизат на 25 072 млн. евро и 
осигуряват 150.5% покритие на паричната база, 
което е солиден буфер, гарантиращ стабилността 
на валутния борд. Показателите за адекватност на 
резервите запазват високите си нива. 

На трудовият пазар се поддържат възходящата 
тенденция на заплащането и намаляването на 
безработицата, но се забавя ръста на заетостта. 

Средногодишният темп на инфлация (измерен чрез 
ХИПЦ) се ускорява от 1.2% през 2017г. до 2.6% през 
2018г. 

Благоприятната макроикономическа среда през 
последните години осигурява стабилност в 
състоянието на публичните финанси. Запазва се 
положителната тенденция на намаление на 
държавния дълг на страната, както нивото му 
(20.4% от БВП към края на 2018г.) остава 
значително по-ниско спрямо максимално 
допустимата референтна стойност на 
Маастрихтския критерий за конвергенция от 60% и 
подрежда страната сред трите държави в ЕС с най-
нисък държавен дълг. 

Банкова система 

Сред мерките от Плана за действие на 
Министерството на финансите в процеса по 
присъединяване на страната към Банковия съюз се 
включват преглед на качеството на активите и 
стрес тестове на няколко български банки, 
резултатите от които бяха оповестени на 26 юли 
2019 година. Резултатите от цялостната оценка на 
ЕЦБ1 показват, че при две от шестте проверявани 
банки се открива капиталов недостиг при тестване 
на утежнен макро сценарий, като същият извод бе 
налице за двете институции при проверката, 
извършена през 2016г. от БНБ. Както и преди три 
години, Българската народна банка заявява, че „ще 
бъдат предприети последващи действия, свързани 
с по-нататъшно укрепване на капиталовата 
позиция на банките, в строго съответствие с 
мандата на БНБ и съответната регулаторна рамка“. 

Към средата на 2019г. на банковия пазар в 
България оперират 25 банки (от които 5 
чуждестранни клона). Тенденцията към 
консолидация в системата продължава. През 
първото тримесечие на 2019г. „Банка ДСК“ ЕАД 
придоби българската част от бизнеса на Societe 

                                                 
1 Прессъобщението на ЕЦБ е достъпно на адрес:  
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/htm
l/ssm.pr190726~1b474e3467.bg.html 

Generale Group - „Сосиете Женерал Експресбанк“ 
АД (под шапката на унгарската OTP Group). До 
окончателната интеграция на системите на двете 
банки на местния пазар дружеството ще 
функционира като самостоятелна кредитна 
институция под търговската марка „Експресбанк“ 
АД. Аналогично развитие се наблюдава и при 
смяната на собствеността на „Банка Пиреос 
България“ АД, която става част от “Юробанк 
България” АД през настоящата година, след като 
продажбата на акциите на първата банка бе 
извършена в средата на м. юни 2019. 

Банковата система в страната се характеризира с: 

 Продължаващо подобрение в качеството на 
банковите портфейли; 

 Ускорен ръст на активите на банките на 
годишна база; 

 Значителен ръст на печалбата през 2018г.; 

 Запазва се устойчивата тенденцията на 
нарастване на привлечените средства под 
формата на депозити (без кредитни 
институции); 

 Валутната структура на привлечените средства 
продължава да е доминирана от депозитите в 
лева; 

 Структурата на депозитите по сегменти остава 
приблизително непроменена, като най-голям 
дял в нея заемат вложенията от граждани и 
домакинства; 

 Към края на 2018г. размерът на брутния 
кредитен портфейл на банковата система 
бележи рекорден за последните пет години 
ръст от 8.6% и ръст от 7.2% за полугодието на 
2019г. Промяната е основно по линия на 
кредитите към домакинства; 

 Нефинансовите предприятия продължават да 
доминират в структурата на кредитите (без 
кредитни институции) с дял от 56.8%; 

 Основен показател на ликвидността в 
банковата система от началото на 2018г. е 
Отношението на ликвидно покритие (LCR, 
liquidity coverage ratio). Показателят достига 
294.1% към края на 2018г. и 260.6% към края на 
второто тримесечие на 2019г., като цитираните 
равнища са значително по-високи спрямо 
средното за еврозоната (140.9% към края на 
март 2019г. по данни на ЕЦБ); 

 Капиталовата адекватност на банковата 
система се запазва на много добри нива. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190726~1b474e3467.bg.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190726~1b474e3467.bg.html
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„Обединена българска банка“ АД 

Акционерна структура и управление 

След извършеното в средата на 2017г. 
придобиване на ОББ от белгийската банково-
застрахователна група КБС Груп и извършеното в 
последствие преобразуване на Сибанк 
(собственост на същата група), чрез вливането ѝ в 
ОББ, промени в акционерната структура на банката 
не са извършвани. Собственик на 99.92% от 
акционерния капитал на „Обединена българска 
банка“ АД е КБС Банк Н.В. 

Промените в органите на управление на 
оценяваната банкова институция в периода на 
актуализация са: добавяне на нов член на НС - г-н 
Франки Депикере (решение на ОСА от 04.12.2018г.) 
и нов член на УС -  г-н Ян Суинен (с решение на НС 
на ОББ АД от 11.09.2018г.), а от февруари 2019г. 
включване в УС на г-жа Десислава Симеонова, на 
мястото на г-н Фанк Янсен, с което съставите им 
към края на разглеждания период са следните:  

Надзорен съвет: 

 Люк Попелиер – Председател на НС; 

 Вилям Хютинг – Член на НС; 

 Кристин Ван Рейсенгем – Член на НС; 

 Франки Депикере – Член на НС. 

Управителен съвет: 

 Петър Андронов – Председател на УС и Главен 
изпълнителен директор на ОББ; 

 Десислава Симеонова - Член на УС и 
Изпълнителен директор „МСП и Корпоративен 
сегмент“ на ОББ; 

 Светла Георгиева - Член на УС и Изпълнителен 
директор „Риск“ на ОББ; 

 Кристоф Де Мил - Член на УС и Изпълнителен 
директор „Финанси“ на ОББ; 

 Теодор Маринов - Член на УС и Изпълнителен 
директор „Легаси“ на ОББ; 

 Ивайло Матеев - Член на УС и Изпълнителен 
директор „Операции“ на ОББ;  

 Ян Суинен – Член на УС и Изпълнителен 
директор „Маркетинг и дистрибуция –
Банкиране на дребно“ на ОББ; 

Промените в дъщерните и асоциираните дружества 
през 2018г. са свързани с юридическото сливане на 
ОББ и Сибанк, като освен придобиването от ОББ на 
дъщерните на Сибанк дружества „Ийст Голф 
Пропъртис“ ЕАД и „ОББ Център Мениджмънт“ 
ЕООД, на 15.03.2018г. делът на ОББ в „ОББ 

                                                 
2 Референтната група банки включва по две банки над и под 
оценяваната, по размер на активите. 

Животозастраховане“ е придобит от „ДЗИ 
Животозастраховане“ ЕАД, с което последното 
става едноличен собственик на капитала на 
дружеството. 

В края на 2018г. банката осъществява дейността си 
чрез централно управление в София, 194 клона, 14 
бизнес центъра и 77 изнесени работни места, с общ 
нает на пълен щат персонал от 2 921 души. 

Капиталова адекватност 

В резултат на вливането на Сибанк, капиталовата 
база на банката нараства с 31.6% на годишна база 
през 2018г., а стойността на рисково-претеглените 
активи с 47.7%. В структурно отношение, към края 
на 2017г., 2018г. и първото полугодие на 2019г. 
капиталовата база на ОББ се състои изцяло от 
капитал от първи ред. Общата капиталова 
адекватност на банката намалява до ниво от 
21.5% към края на 2018г. и 18.2% към края на юни 
2019г., оставайки на равнища превишаващи 
значително регулаторните изисквания, но слизайки 
в края на разглеждания период малко под средното 
ниво за банковата система.  

В периода на преглед ОББ формира увеличение в 
нивото на коригирания ливъридж, като към края на 
юни 2019г. неговата стойност (9.66) остава по-
висока спрямо средните нива за банковата система 
и за банките от първа група. 

Намалението в размера на влошените експозиции 
и повишението на капиталовата база през 2018г. и 
полугодието на 2019г. съдействат за запазването 
на установилата се от 2017г. тенденция на 
намаление в стойността на показателя Нетен 
размер на влошените експозиции към Капиталова 
база (35.85% към края на юни 2019г., спрямо ниво 
от 65.31% в края на 2016г.). Въпреки намалената 
стойност по това съотношение, в сравнителен план 
банката продължава да се позиционира 
неблагоприятно, на нива значително над средните 
за банковата система (18.6%) и за банките от първа 
група (17.9%). 

Стойностите на показателя Възвръщаемост на СК 
за периода на преглед вече доближават 
постигнатите средни стойности за банковата 
система и дори надвишават тези, на някои банки от 
референтната група2. 
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Ресурси 

И след извършеното обединение на ресурсната 
база на двете банки, в периода на актуализация на 
рейтинга, ОББ поддържа тенденцията на 
нарастване в общата стойност на привлечените от 
нея депозити, като за 2018г. е отчетен ръст на 
годишна база от 3.0% (изчислен спрямо 
сумираните портфейли на двете банки към края на 
2017г.), а за следващите шест месеца от 2019г. е 
отбелязан нов такъв от 2.9%. Изменението 
изостава от регистрирания за системата ръст за 
2018г. (7.2%), но е с малко по-висок от този за 
полугодието на 2019г. (2.4%). По-голямо е 
изоставането спрямо банките от първа група 
(отчели за същите два периода ръстове от 
съответно 14.0% и 3.8%). 

Като по характерни за периода на преглед, следва 
да се отбележат следните изменения в депозитния 
портфейл на банката: 

• Регистрирано е постепенно намаление в 
стойността на депозитите от кредитни институции 
(отбелязали пик в края на 2017г.) - с 9.2% към края 
на 2018г. и с още 2.9% през първото полугодие на 
2019г.;  
• Поддържан е стабилен темп на растеж в 
размера на привлечените от граждани и 
домакинства средства от 5.0% на годишна база за 
2018г. и 2.4% за шестте месеца на 2019г. 
Стабилизиран на нива от около 53% е делът на 
депозитите на домакинства в обединения банков 
портфейл; 
• Увеличен през първото полугодие на 2019г. 
е темпа на нарастване на привлечените от 
некредитни институции депозити, след известно 
задържане на растежа по тази група привлечени 
средства през 2018г. Делът на последните в 
депозитната структура е стабилизиран на ниво от 
30-31%. 

Делът на срочните депозити (без тези на 
кредитните институции) бележи минимално 
понижение (около 1 п.п.) и към края на юни 2019г. 
възлиза на 25.9%.  

Депозитният портфейл е без концентрация. 

Качество на активите 

През 2018г. „Обединена българска банка“ АД 
формира реален годишен ръст на активите си от 
2.62% (измерен спрямо обединената сума на 
активите на двете банки в края на 2017г.), а за 
шестте месеца на 2019г. те нарастват с още 3.6%, 
което надвишава средния ръст на активите на 

банковата система за периода (2.9%), показвайки 
преодоляване на известното изоставане 
регистрирано в първата година на работа като 
обединена институция. 

Ръстът на активите  се дължи в най-голяма степен 
на увеличената стойност на Инвестициите, които 
след увеличение от 3.8% за 2018г., нарастват със 
значителните 20.4% за шестте месеца на 2019г. 
Притежаваните ДЦК са с основен дял в 
инвестициите от края на 2017г. до края на 
шестмесечието на 2019г., когато обемът им 
възлиза на 93.2%.  

Кредитите, като водещ актив, след обединението 
и превеждането на цялостния процес на 
управление на кредитния риск в съответствие с 
правилата на новия собственик, започват да 
нарастват едва в последния разглеждан период от 
настоящия преглед – шестмесечието на 2019г., 
когато е отчетен ръст от 3.5% на Нетните кредити 
подпомогнат и от намаление на обезценките. При 
вливането на активите на Сибанк в ОББ, в 
структурата на кредитния портфейл не настъпват 
особени изменения, поради много близките 
тежести на двете основни групи кредити и в двете 
банки. Преобладаващи са кредитите към 
предприятия (с относителен дял малко над 50%), а 
кредитите към физически лица са с тежести от 
малко над 40%, като е запазена общата тенденция 
от 2015г. насам за постепенно леко намаление на 
дела на кредитите към предприятия, за сметка на 
слабото увеличаване на експозициите на дребно. 
Тази тенденция леко е нарушена в последния 
шестмесечен период, когато регистрирания 
изпреварващ ръст на кредитите към предприятия 
води до повишаването с 0.3 п.п. на дела им в 
структурата на портфейла - до 53.2%. 

Корпоративният кредитен портфейл е добре дивер-
сифициран отраслово, като след обединението е 
характерно значителното понижение в дела на 
кредитите от сектор „Операции с недвижими имоти“ 
(от 12.1% на 5.6%). Не се наблюдава концентрация 
по размер и срочност на кредитите. 

След вливането на портфейла на Сибанк и в 
резултат на проведената много активна дейност за 
подобряване качеството на кредитния портфейл 
(включваща значително увеличение на размера на 
обезценките, отписване, продажби, преструктури-
ране и др.), в края на 2018г. се отбелязва 
чувствително подобрение на разглеждания 
основен показател – Дял на необслужваните 
кредити в брутния кредитен портфейл. 
Намалението му на годишна база е с повече от 10 
п.п., а достигнатото ниво е 15.3%, при 11.1% средно 
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за банковата система и 11.6% за банките от Първа 
група. Подобрението в стойността на 
съотношението продължава и през първите шест 
месеца на 2019г., в края на които достигнатата 
стойност е 13.5% (БС - 10.5%). 

Покритието на брутните класифицирани кредити 
от обезценки, след най-високата си стойност от 
2017г. (59.44%), се понижава през 2018г. с повече 
от 10 п.п. (до 48.9%). Положително върху 
съотношението влияние оказва намаленият размер 
на класифицираните кредити на банката. 
Постигнатото ниво е по-ниско от средното за 
банковата система (60.1%, повишено за 
последната година спрямо ниво в началото ѝ от 
52.79%).  

Покритието на брутния кредитен портфейл от 
обезценки, в резултат на едновременното влияние 
от понижението на последните и от повишения 
размер на брутните кредити, намалява с повече от 
два пъти в периода на преглед – съответно до 
7.51% и 6.62% в края на 2018г. и към 30.06.2019г., 
спрямо стойност от 15.81% към края на 2017г. 

Паричните средства в каса и по разплащателна 
сметка в БНБ нарастват много силно в края на 
2018г. – със 70.7% (над 700 млн.лв.), като достигат 
относителен дял от 15.6% в структурата на актива, 
след като и в двете обединили се банки този дял е 
със значително по-ниски стойности в предходните 
две години.  

Качество на доходите 

Постигнатата от ОББ оперативна печалба за 
първата година на работа след фактическото 
вливане на Сибанк (2018г.) е в размер на 207.6 
млн.лв. и позволява реализиране на нетен 
положителен финансов резултат от 176 млн.лв., 
след отчетената от банката загуба за 2017г. (51.0 
млн.лв.), формирана в резултат на отчетените 
значителен размер на обезценки от 222.3 млн.лв. 

Измененията в оперативния резултат от дейността 
на банката за 2018г. спрямо 2017г. са в много 
голяма зависимост от вливането на Сибанк и 
въвеждане на политиките на управление от новият 
ѝ собственик, като данните за двата отчетни 
периода не са директно съпоставими. Проследени 
през резултатите на двете банки за 2017г., 
основните изводи са за продължаващо намаление 
в нетния лихвен доход, понижение в нелихвения 
доход и значително намаление на оперативните 
разходи.   

По-показателни за анализа са измененията 
формирани през първото полугодие на 2019г., 

когато (спрямо аналогичен период на 2018г.) са 
реализирани спад в нетния лихвен доход от 4.6%, 
увеличение на нетния доход от такси и комисионни 
с 4.0%, протичащи при продължаващо намаление 
на оперативните разходи (4.2%). Това рефлектира 
в увеличена с малко оперативна печалба - до 
размер от 92.5 млн.лв. (91.9 млн.лв. за първо 
полугодие на 2018г.). Нетният финансов резултат е 
по-нисък (68.4 спрямо 83.0 млн.лв.), повлиян 
основно от отрицателно нетно влияние на 
извършените обезценки, докато в сравнимия 
период е налице положително такова от висок 
размер на възстановени обезценки. 

Постигнатите в периода на преглед стойности на 
показателя Възвръщаемост на лихвоносните 
активи намаляват следвайки общата за банковата 
система тенденция, оставайки позиционирани под 
средните нива за нея и за банките от първа група. 

Сходно е наблюдаваното изменение при Цената 
на лихвените пасиви – запазване на трайно 
установена тенденция на намаление, при 
постигнати от оценяваната банка нива значително 
под средните за системата и за първа група банки. 

Нивата на Брутен лихвен спред и Нетен лихвен 
марж поддържат същата обща тенденция на спад, 
като също позиционират банката под средните за 
системата и банките от първа група нива. 

По стойност за Възвръщаемост на активите, в 
края на 2018г. (1.73%) банката се позиционира над 
средното ниво за банковата система (1.66%) и под 
това за банките от първа група (1.96%), а към края 
на юни 2019г. бележи известен спад, достигайки до 
ниво от 1.44%, което е вече под средното 
(увеличено до 1.71%). 

Характерно за периода на преглед е продължилото 
понижаване в стойността на показателя Оператив-
ни разходи към Среден размер на активите , чието 
ниво в края на периода (2.23% към 30.06.2019г.) е 
вече много близо до средното за системата (2.21%) 
и това, за първа група банки (2.13%).  

Ликвидност 

В периода на преглед нивото на съотношението 
Собствен капитал към Общи пасиви за ОББ 
продължава да намалява, като след обединението 
на банките се стабилизира  на нива 12.3-12.6%, 
което са стойности малко под средните нива за 
банковата система (съответно 13.1% и 13.0%) и 
първа група банки (съответно 13.4% и 14.1%).   

Делът на текущите активи в общите активи на 
банката възлиза на 32.8% в края на 2018г. и 29.2% 
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в края на юни 2019г., което са значително по-високи 
нива спрямо поддържаните от банката до края на 
2016г. (преди закупуването ѝ от КБС), движещи се 
в диапазон между 15.1%-21.3% в петте години на 
периода 2012-2016г., вкл. 

Съотношението на текущите активи към общите 
пасиви, без собствен капитал за банката 
намалява слабо, но стойността от 33.4% в края на 
периода е най-високата спрямо референтната 
група банки. 

Нивото на съотношението на общ размер на 
кредити към общ размер на депозити3 се запазва 
на най-ниско равнище спрямо отчетените от 
банките в референтната група. 

Нивото на показателя Среден брутен размер на 
кредитите към Среден размер на активите 

продължава да намалява, като към края на периода 
(30.06.2019г.), достигнатата стойност от 47.8% е 
вече значително под средните нива за банковата 
система (55.8%) и за първа група банки (56.4%). 

Нивата на ликвидното покритие на банката за 
надзорни цели (215% към края на периода и 250% 
към края на 2018г.) остават значително над 
минимално изискуемите 100%. 

Размер и системи 

В периода на преглед банката запазва 
непроменена достигнатата след вливането на 
Сибанк трета позиция по размер на балансово 
число и депозитната база и пето място по размер 
на кредитния портфейл.

 

 

 

 

Основни финансови показатели: 

(хил.лв.) ; % 6.2019 12.2018 12.2017 12.2016 12.2015 12.2014 

Балансово число 11 674 452 11 266 027 7 358 140 6 831 636 6 540 475 6 570 266 

Брутни кредити 5 738 467 5 598 515 3 911 555 4 542 488 4 942 539 5 024 689 

Собствен капитал 1 465 898 1 386 813 976 061 1 082 343 1 217 792 1 165 340 

Общ лихвен доход 134 596 292 874 238 343 283 465 307 046 350 708 

Нетен финансов резултат 68 419 175 889 -51 025 111 261 48 907 76 219 

Обща капиталова адекватност 18.19% 21.52% 24.14% 24.25% 28.19% 24.84% 

Нетен лихвен марж 2.91% 3.21% 3.55% 3.84% 3.93% 3.49% 

Възвръщаемост на активите 1.44% 1.73% -0.72% 1.63% 0.76% 1.15% 

Брутен размер класифицирани експозиции / Общо кредити  13.47% 15.35% 27.8% 29.9% 33.0% 29.0% 

Нетен коефициент на генериране на просрочия -1.83% -6.31% -8.79% -7.64% 3.25% -2.31% 

Коефициент на ликвидност - - 52.13% 40.26% 36.51% 28.05% 
Отношение на ликвидно покритие (LCR) - % 215% 250% - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Изключени са кредитите и депозитите на кредитни институции 
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*Рейтингова история: 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА 
СИЛА* 

Актуализация Мониторинг Актуализация Актуализация Мониторинг 

Дата на рейтингов комитет: 26.09.2018 29.06.2017 01.06.2017 02.06.2016 27.01.2016 

Дългосрочен рейтинг : ВВВ BBB- BB BB BB- 

Перспектива : Стабилна Стабилна Положителна Стабилна Положителна 

Краткосрочен рейтинг : А-2 А-3 B B B 

Дългосрочен рейтинг по 
национална скала: 

А+ (BG) А (BG) BBB+ (BG) BBB (BG) BBB- (BG) 

Перспектива: Стабилна Стабилна Положителна Стабилна Положителна 

Краткосрочен рейтинг по 
национална скала: 

А-1 (BG) A-1 (BG) A-2 (BG) A-3 (BG) A-3 (BG) 

 

Рейтингите в таблицата по-долу 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) 

 


