
Българска Агенция за Кредитен Рейтинг АД  (БАКР) 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 

НА БАКР ЗА 2009 Г. 
 

 

Този доклад е изготвен в изпълнение на изискването на т.6 от Вътрешните правила за 

управление на конфликти на интереси на БАКР и обхваща дейността на агенцията през 

2009 г.  

 
 
 
1. Юридически статус, структура на собствеността и управление на БАКР през 

2009 г. 

 Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР) е  частна компания, учредена като 

акционерно дружество през 2002 г. Адресната регистрация на седалището е в гр. 

София, бул. „Христо и Евлоги Георгиеви“ № 95, ет.1, ап.1. Не са регистрирани клонове 

и няма дъщерни дружества. 

 Основната дейност на БАКР е в областта на изготвяне на анализ за 

кредитоспособността и определяне на кредитен рейтинг на български фирми и 

институции, в т.ч. търговски фирми и  производствени предприятия, финансови и 

кредитни институции, общини и др. 

 
Капитал и акционери: 

Капиталът на агенцията  към 31.12. 2009 г.е 105 400 лева със следните акционери:  

 Христо Михайловски – 57,305%;  

 Корпоративно управление АД – 37,951%;  

 Соня Софронова – 4,744 %.   

Управление – едностепенно  и Съвет на директорите в състав: 

1. Мариана Асенова – председател 

2. Христо Михайловски – изпълнителен директор 

3. Корпоративно управление АД 

4. Катерина Михайловска 
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Надзорник на съобразността (за периода от 2006г.) – д-р Мариана Асенова, 

преподавател в Софийския университет. 

Прокурист – д-р Кирил Григоров.  

 

 

 

2. Описание на системите за вътрешен контрол, осигуряващи качеството на 

рейтинговия процес 

 Качеството на рейтинговия процес се осигурява, посредством прилагането на 

приетите в БАКР процедури и вътрешни правила за дейността. Процесът по изготвяне 

и присъждане на кредитен рейтинг е стандартизиран и преминава през следните етапи: 

 

1. Подписване на договор за изготвяне на кредитен рейтинг, определяне на екип от 

БАКР и определяне на лице за контакт от страна на възложителя; 

2. Получаване на необходимата информация на базата на изготвения от БАКР 

въпросник според вида на кредитния рейтинг. Съставяне и подписване на 

протокол за окончателното получаване на всички информационни материали за 

рейтингования обект; 

3. Изготвяне на аналитичен доклад за състоянието на рейтингования обект и 

икономическия сектор, в който оперира, съобразно методологията на БАКР; 

4. Свикване на Рейтингов Комитет. Обсъждане и приемане на предварителния 

доклад. Изготвяне на протокол за взетите решения.  

5. Представяне на предварителния аналитичен доклад пред възложителя; 

6. Обсъждане на евентуално възникнали от страна на възложителя забележки по 

доклада. Предоставяне на допълнителни документи и информация във връзка с 

възникнали забележки. Корекции на предварителния аналитичен доклад; 

7. Свикване на Рейтингов Комитет. Приемане на предложение за кредитен 

рейтинг. Протоколиране на  взетите решения;  

8. Свикване на Рейтингов съвет. Вземане на окончателно решение за присъждане 

на първоначален кредитен рейтинг. Протоколиране на  взетите решения. 

9. Представяне пред възложителя на окончателния доклад и присъдения кредитен 

рейтинг. Изготвяне и предоставяне на възложителя на кратко резюме на 

доклада; 

10. Публикуване на кредитния рейтинг на страницата на БАКР; 

11. Наблюдение на кредитния рейтинг и събиране на актуална информация за 

състоянието на рейтингования обект. 

12. Изготвяне на периодичен мониторингов доклад. 

13. Актуализиране на кредитния рейтинг според възприетите от БАКР вътрешни 

правила. 

  

Качеството на рейтинговия процес се контролира от изпълнителното ръководство 

на агенцията и Надзорника на съобразността. 
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ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ПРИСЪЖДАНЕ НА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

НА БАКР АД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специфична особеност за БАКР е вземането на решения на Рейтинговия съвет и 

Рейтинговия комитет.  

Решенията на БАКР за кредитния рейтинг се взимат от Рейтингов комитет на БАКР. 

Рейтинговият комитет се състои от експерти, които имат необходимите познания и 

опит и действат като членове, имащи право на глас в Комитета. Решенията на Комитета 

по кредитния рейтинг се обявяват от БАКР като окончателни след подробно обсъждане 

на предложения от анализаторския екип рейтинг. Предлагат се за одобрение на 

Рейтинговия съвет, като решенията на Рейтинговия комитет се вземат с пълно 

мнозинство. Окончателно решение при първоначално присъждане на кредитен рейтинг 

се взема от Рейтинговия съвет, също с пълно мнозинство. Целта е да се повиши 

независимостта, обективността и качеството при определяне на оценките за 

кредитоспособност. Рейтинговият съвет включва в състава си както представители на 

БАКР, така и изтъкнати външни финансови експерти. Дейностите на Рейтинговия 

комитет и Рейтинговия съвет се регламентират чрез вътрешни правила. 

 

 

Подписване на Договор за изготвяне на кредитен рейтинг 

Анализ на рейтингования 

обект 

Представяне на необходимите документи и информация 

Посещение във възложителя и 

среща  с мениджърския екип 

Изготвяне на предварителен доклад 

Рейтингов комитет Рейтингов съвет 

Присъждане на кредитния рейтинг 

Представяне и  обсъждане на предварителния доклад  с мениджърския екип 

на възложителя 

Наблюдение и актуализация на 

кредитния рейтинг  

Публикуване на 

кредитния рейтинг 

Забележки по 

предварителния доклад 

Представяне на 

допълнителни документи и 

информация 
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Външни членове  на Рейтинговия съвет: 

 проф. Георги Ганев 

 г-н Иван Нейков 

 г-н Петър Андонов 

 проф. Радослав Цончев 

 г-н Светослав Гаврийски 
 

 

3. Информация за екипите, работили по нови рейтинги, актуализации, моделите за 

оценка  

Всеки кредитен рейтинг се изработва от специално формиран за целта екип от 

финансови анализатори. Екипът се ръководи от водещия финансов анализатор и се 

състои от още един или двама финансови анализатори според вида на рейтинговия 

обект. Ролята на финансовите анализатори е да пресъздадат цялостна и ясна картина  за 

състоянието на обекта на рейтингова оценка и за рисковите фактори, които биха могли 

да повлияят бъдещото му развитие. В процеса на работа анализаторите са длъжни да 

събират максимално актуални и достоверни данни. Тяхно задължение е да проверяват 

събраната информация, съпоставяйки различни източници, които биват изрично 

посочвани в доклада.  

Анализаторската дейност е насочена към оценка на способността на оценявания 

обект да изпълнява навременно задълженията си, поради което след разглеждането на 

всеки рисков фактор трябва да бъде конкретно упоменато неговото значение в 

цялостната оценка на риска. Даваната от анализаторите оценка, както на отделните 

рискови фактори, така и на цялостното състояние на обекта на оценяване трябва да 

бъде непредубедена и независима. Анализаторите не трябва да допускат тя да бъде 

повлияна от лични или чужди интереси.  

 

4. Описание на системата за архивиране и съхраняване на информацията 

 

БАКР съхранява следната информация, свързана с процеса на изработване 

присъждане на кредитен рейтинг:  

 имената на анализаторите взели участие в изработването на кредитния 

рейтинг, протокол от Рейтингов комитет и протокол от Рейтингов съвет, 

информация дали кредитния рейтинг е бил поискан или не;  

 счетоводни документи за получените плащания, свързани с присъждането 

и ползването на кредитния рейтинг;  

 ползваната методология и процедурата за изработване и присъждане, 

кредитния доклад и вътрешните междинни документи по време на 

изработването на кредитния рейтинг; 

 вътрешната и външната кореспонденция (вкл. електронните съобщения), 

свързана с изработването на кредитния рейтинг; 

 

БАКР съхранява тази информация не по малко от пет години след присъждане 

на кредитния рейтинг. Предвид конфиденциалността на част от информацията, 

необходима за изготвянето на оценка на нивото на кредитоспособност, събраните от 
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анализаторите от публични източници и от срещи с мениджмънта данни за обекта на 

оценка, предоставената от клиентите счетоводна информация, предварителните 

анализи по отделните секции на кредитния доклад, предварителният и окончателният 

доклад за кредитоспособност се съхраняват в изградена за нуждите на БАКР мрежова 

информационна система с лимитиран достъп, базирана на собствен физически сървър, 

осигурен в самостоятелно помещение. Информацията, постъпила на хартиени носители 

се съхранява в оборудван със СОТ архив в офиса на БАКР. Постъпилата в електронен 

вид информация се архивира веднъж месечно върху самостоятелни носители и се 

съхранява в съобразено с изискванията за сигурност помещение извън офиса на 

агенцията.  

 

5. Резултатите от работата на Надзорника на Съобразността през 2009 г. 

 

 За 2009 г. беше приет и изпълнен следният план за работата на Надзорника на 

съобразността на БАКР: 

 
1. Преглед на прилаганите от БАКР методологии, проверка за актуалност и 

съответствие с приетите рейтингови скали;  

 

2. Проверка на изискването за обявяване на информация чрез интернет страницата 

на БАКР; 

 

3. Проверка на съответствието на вътрешните документи на БАКР съгласно 

изискванията за регистрация на рейтинговите агенции през 2010 г. 

 

През м. февруари 2010г. Надзорникът на съобразността докладва за следните резултати 

от работата си през 2009 г. (в резюме): 

 

1. Извършени актуализации на следните методологии на БАКР: 

 Методология за корпоративен кредитен рейтинг; 

 Методология за кредитен рейтинг на способността за изплащане на искове на 

застрахователно дружество; 

 Методология за кредитен рейтинг на община; 

 Методологията за рейтинг на финансова сила на банка; 

 Методология за изготвяне на кредитен рейтинг на пенсионно-осигурителна 

компания. 

 

2. По отношение интернет страницата на БАКР 

 Проверката установи, че интернет страницата на БАКР се поддържа 

своевременно,  като се спазват изискванията за своевременно обявяване на кредитните 

рейнинги. Продължава работата по обновяване дизайна на страницата, която се очаква 

да завърши през 2010 г. 

 

 

3. По отношение съответствието на вътрешните документи на БАКР съгласно 

изискванията за регистрация на рейтинговите агенции през 2010 г. 

 

 Беше актуализирана методиката за съставяне на матрица на прехода на 

„Българска агенция за кредитен рейтинг” АД.  
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 През 2009 г. завърши актуализацията на Кодекса за професионално поведение на 

БАКР за съответствие с новия Кодекс на IOSCO от 2008 г. 

 През 2009 г. бяха приети  Вътрешните правила за конфликт на интереси на 

БАКР. 

 

 

 

6. Описание на системата за управление на БАКР и политиката за ротация на 

анализаторите 

 

С цел избягване на потенциални конфликти на интереси, БАКР организира работата си, 

така че да спазва следните принципи на ротацията: 

 старшите анализатори да не участват в рейтинговането на една и съща 

организация или свързани с нея лица повече от  четири години;  

 анализатори да не участват в рейтинговането на една и съща организация 

или свързани с нея лица повече от  пет години; 

 цитираните в предходните алинеи лица могат отново да започнат работа по 

кредитните рейтинги на тези организации след прекъсване от една  година. 

Не са допускани изключения от приетите принципи. 

 

7. Финансова информация за доходите на БАКР   

Приходите от дейността за 2009 г. са разпределени,  както следва: 

 от кредитни рейтинги – 79 %, в т.ч.: 

 корпоративни – 27% 

 финансови – 37% 

 публични - 15% 

 от кредитни доклади – 2 %; 

 от допълнителни  услуги – 19%. 

 

През 2009 г. приходите от пет клиента надвишават 5 % от общите приходи на 

агенцията. 

 

 

 

8. Одиторски доклад за 2009 г. 
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