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БАКР – Агенция за Кредитен Рейтинг 

Календар на БАКР за държавни рейтинги за 2016 г. (към 27.04.2016 г.) 

 

Съгласно Регламент (ЕО) № 1060/2009, изменен с Регламент (ЕС) № 462/2013 календарът, 

публикуван по-долу, съдържа датите, на които БАКР-Агенция за кредитен рейтинг (БАКР) ще има 

възможността да публикува нови държавни рейтинги или промени в такива. За целите на 

регламента „държавен рейтинг“ означава:  

i) кредитен рейтинг, който е присъден на държава или на регионален или местен орган 

на държавно управление;  

ii) кредитен рейтинг, при който емитентът на дълг или финансово задължение, дългова 

ценна книга или друг финансов инструмент е държава или регионален или местен орган 

на държавно управление, или дружество със специално предназначение за дадена 

държава или регионален или местен орган;  

iii) кредитен рейтинг, при който емитентът е международна финансова институция, 

създадена от две или повече държави, която има за цел да мобилизира финансиране и 

да осигурява финансова подкрепа в полза на членовете на тази международна 

финансова институция, които са засегнати или заплашени от тежки финансови проблеми 

(Регламент (ЕО) № 1060/2009, член 3.1.(х)) 

 

Всички дати са определени в петъчни дни и всички рейтинги ще бъдат публикувани след края на 
работното време на всички регулирани пазари в Европейския съюз. 

В извънредни ситуации, когато това се налага, поради наличието на съществена промяна в 

основен рейтингов фактор или с цел изпълняване на законовите си задължения, БАКР си запазва 

правото да публикува държавен рейтинг извън този календар. Всеки такъв непланиран рейтинг 

ще бъде съпътстван от подробно обяснение за причините за отклонението от календара. 

Този календар ще бъде обновяван своевременно, например в случаи, в които държавен рейтинг 

е оттеглен или нов държавен рейтинг е добавен към рейтинговите услуги, предоставяни от БАКР. 

  

Държава Първа дата  Втора дата 
Румъния (непоискан) 15-ти януари 15-ти юли 
Република Македония (непоискан) 18-ти март 16-ти септември 
Република България (непоискан) 13-ти май 11-ти ноември 

 

Община Първа дата  Втора дата 
Аксаково 26-ти февруари 26-ти август 
Поморие 11-ти март  9-ти септември 
Велико Търново 18-ти март  16-ти септември 
Бургас 6-ти май 28-ми октомври 
Варна 10-ти юни  9-ти декември 

 


