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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.  

На проведено на 17.11.2021г. заседание на 
Рейтингов Комитет на БАКР е разгледан доклад 
по извършения преглед на кредитния рейтинг на 
„Булкредит енд файненс” EООД. Заседанието 
е ръководено от д-р по икономика Кирил 
Григоров, в качеството му на Председател на 
Рейтинговия Комитет. След проведена дискусия 
по факторите определящи рейтинга, членовете 
на Рейтинговия Комитет взеха следното 
решение: 

„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР) 
присъжда на „Булкредит енд файненс” EООД 
следните първоначални кредитни рейтинги: 

 Дългосрочен рейтинг      B- ,  
краткосрочен рейтинг     С  
и  „стабилна” перспектива; 

 Дългосрочен рейтинг по национална скала 
В- (BG) ,  
краткосрочен рейтинг по национална скала 
С (BG)  
и „стабилна” перспектива, 

 

Използвани са официално приетите от БАКР 
методологии за присъждане на рейтинг на банка 
(https://www.bcra-
bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf) и 
рейтинг на лизингови компании (https://www.bcra-
bg.com/files/Leasing_Company_Methodology_2016_bg.
pdf  

Потребителите на рейтинга могат да намерят 
информация за значението на всяка рейтингова 
категория, включително за дефиницията за 
неизпълнение в публикуваната на сайта на БАКР 
Глобална скала:  
(https://www.bcra-bg.com/files/global_scale_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. 
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Оперативна среда 

Възникването на пандемията от COVID-19 в 
световен мащаб превърна справянето с 
проблема в един от основните приоритети както 
в България, така и във всички нейни 
политически и икономически партньори. Заради 
безпрецедентната криза в страната е въведена 
„извънредна епидемична обстановка“, а поради 
невъзможността да се сформира правителство 
след два парламентарни вота през 2021г., 
България се управлява от служебно 
правителство. 

В резултат от пандемията и безпрецедентните 
мерки за нейното ограничаване, българската 
икономика отчете спад от 4.4% през 2020г. 
(след ръст от 4.0%, постигнат година по-рано), 
но възстановяването на икономическата 
активност е вече в ход. След забавянето, 
наблюдавано в развитието на показателите за 
потреблението на домакинствата, кредитира-
нето, външния сектор и инфлацията, през 
първото полугодие на 2021г. динамиката е 
обратна, а постигнатият реален ръст е 
средно 3.4% на годишна база по предварителни 
данни. Равнището на безработица се покачи до 
5.6% към Q2 2021г. (при 5.1% средно за 2020г.).  

България навлезе в настоящата криза със 
стабилна фискална позиция и ниско 
равнище на държавния дълг. Салдото по КФП 
за 2020г. отчита касов дефицит от 3.0% от БВП 
(1.0% за 2019г.), след като правителството 
финансира фискални помощи към най-
засегнатите от кризата сектори. През първото 
полугодие на 2021г. постъпленията в бюджета 
продължават да нарастват с темп, по-бавен 
спрямо разходите. Дългът на сектор „Държавно 
управление“ се покачи до 24.7% от БВП към юни 
2021г. поради нуждата от финансиране на 
фискалните мерки за преодоляване на кризата 
и спада на БВП, но остана нисък в сравнителен 
план. 

Година след като България стана член на 
банковия съюз на ЕС, а българският лев 
официално е част от ERM II, през юли 2021 г. 
беше представен и Националният план за 
въвеждане на еврото в България при целева 
дата 1 януари 2024 г.  

Към средата на 2021г. банковият сектор остава 
устойчив въпреки икономическите сътресения. 

Капиталовите съотношения и ликвидността на 
банките са на високи равнища, подкрепяни от 
устойчивия ръст на депозитната база и 
своевременните регулаторни антикризисни 
мерки.  

След забавянето през 2020 г. (до 4.8%) 
кредитният ръст при нефинансовия сектор 
остава умерен през първото полугодие на 2021 
г., достигайки 6.8% на годишна база, при по-
висока активност на индивидуалните клиенти. 
Същевременно балансовата стойност на 
отсрочените заеми по Реда за отсрочване и 
уреждане на изискуеми задължения към банки и 
дъщерните им дружества – финансови 
институции е 9.4 млрд. лв. или 13.3% от общия 
портфейл към края на юни 2021г., след като в 
края на март изтече възможността за подаване 
на заявления по този ред.  

Към края на 2020г. отчетеният финансов 
резултат е печалба в размер на 815 млн. лв., 
която е с 51.4% по-ниска на годишна база. 
Нетните приходи от лихви и от такси и 
комисионни запазват водещото си значение за 
формирането ѝ, но при отбелязан годишен спад 
и на двата източника. Същевременно 
стойността на направените обезценки се 
покачва двукратно в сравнение с 2019г. През 
първото полугодие на 2021г. е налице частично 
възстановяване на резултата на банковата 
система при противоположни движения на 
посочените параметри, а БНБ взе решение 
печалбата за 2020г. (също както тази за 2019г.) 
да бъде изцяло капитализирана като мярка за 
допълнително укрепване на капитала на 
банките в условията на кризата, свързана с 
COVID-19. 

Развитието на икономическите процеси в 
страната се анализират детайлно от „БАКР - 
Агенция за кредитен рейтинг“ и са отразени в 
присъдения непоискан държавен рейтинг на 
Република България. Резюме от доклада за 
присъдения актуален рейтинг на Република 
България е достъпен на официалния сайт на 
БАКР:  

https://www.bcra-bg.com/bg/ratings/bulgaria-rating 
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Секторен анализ   

Оценяваното дружество осъществява 
дейността си, като регистрирана небанкова 
финансова институция, под лицензионен и 
надзорен режим на БНБ. Нормативната база е 
трайно установена, а в последните три години 
няма съществени изменения в нея.  

Общият брой на дружествата, регистрирани от 
БНБ по чл. 3а от ЗКИ като финансови 
институции възлиза на 205 бр. към края на 
октомври 2021г. Регулаторът отделя 
лизинговите дружества в отделна отчетна група, 
в която към края на юни 2021г. попадат 45 
компании, а към същата дата отчетната група 
обединяваща останалите небанкови финансови 
институции включва 168 компании. И двете 
посочени бройки са динамични, включвайки 
прекратяване на дейности (с отнемане на 
лиценз от БНБ) и ново регистриране на 
дружества, каквито за 2020г. (общо по двете 
групи) са 11 бр. (след по 12 бр. за 2019г. и 
2018г.), а през първите девет месеца на 2021г. 
регистрираните нови компании са девет.   
Доколкото дейността на „Булкредит енд 
файненс” EООД попада и в двете посочени по-
горе групи небанкови финансови институции, в 
настоящия секторен анализ са включени данни 
за развитието на дейността и по двете 
направления. 

Поддържания процес на нови регистрации и 
брой на опериращи предприятия в последните 
четири години може да се счита като фактор, 
показващ запазване на очакванията в бизнеса 
за продължаващо стабилно развитие на сектора 
и наличие на достатъчно добри възможности 
пред дейностите в него.  

След формалния спад в размера на активите в 
сектора през 2018г., причинен от излизане от 
него на един от големите участници в сектора – 
„БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, 
небанковите финансови дружествата спе-
циализирани в кредитиране възстановяват 
трайната тенденция за нарастване на 
управляваните активи, отбелязвайки ръстове на 
годишна база от 16.9% за 2019г. и 9.9% за 
2020г., последвани от увеличение с 8.2% за 
първите шест месеца на 2021г.  Поддържан е 
ръст в стойността на предоставените 
кредити, който достига до 19.0% (461.7 млн.лв.) 
за 2019г., последван от по-нисък такъв (6.0%, 

или 174.7 млн.лв.) в кризисната за сектора 
2020г., след което се наблюдава 
възстановяване на растежа с отбелязано 
покачване от 8.9% (273.9 млн.лв.) за първите 
шест месеца на 2021г. Потребителските кредити 
запазват основен и висок дял в предоставените 
заеми (средно за последните три години ниво от 
72.7%), което се понижава до 70.6% в края на 
2020г. и 70.1% към края на юни 2021г. 

Ръстът по кредитните портфейли на 
небанковите кредитни институции се поддържа 
от нежеланието на банките да покрият сегмента 
на къси кредитирания с малки суми на заемите, 
както и от все още голям брой търсещи заеми 
лица от в „сивия“ сектор на икономиката и/или 
имащи лоша кредитна история и са без достъп 
до по-евтиното банково финансиране. От друга 
страна, като допълнителен фактор влияещ 
върху набирането на клиенти, не следва да се 
пренебрегва и изключително опростената 
процедура по получаването на „бърз“ кредит 
(включително достъпна и изцяло онлайн в някои 
случаи) и получаване на одобрената сума в 
рамките на няколко часа след кандидатстване. 

Целево, кредитите остават насочени главно за 
покриване на потребителски нужди - дял от 
над 90% в последните пет години, при 
допълнително изразено нарастване в края на 
периода (до 95% към края на юни 2021г.). 

Размерът на привлечените от сектора заемни 
средства продължава плавно да нараства и 
като обем към края на юни 2021г. достига до 
близо 2.1 млрд.лв., бележейки увеличение на 
годишна база от 15.1% (след по-слабия ръст от 
предходен 12 месечен период от 5.2%). Делът 
на задълженията по заеми спрямо общата 
стойност на активите се понижава през 2020г. 
(48.0% в края на годината), отчитайки кризата в 
сектора и предприетите от много от участниците 
в него мерки по закриване на позиции по външни 
дългове, а през първите шест месеца на 2021г. 
нараства обратно до ниво от 50.9%, което е 
близко до поддържаните равнища за 2018г. и 
2019г.  

Последната приключена финансова година 
(2020г.) е характерна с покачила се обща 
печалба в сектора с 4.5%, до ниво от 326.6 
млн.лв. (след +30.5% за 2019г.), независимо от 
кризата в него свързана с пандемичната 
обстановка. Отчетеният от сектора финансов 
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резултат към края на първо полугодие на 2021г. 
(304.0 млн.лв.) отбелязва значителното 
покачване от 41.8% спрямо първото полугодие 
на 2020г. (като следва да се има предвид, че 
последния период е най-силно повлиян от 
кризата). 

Фиг.1 – Собствен капитал и резултати за сектора (2010-6.2021г.) 

 

Като резултат от постигнати положителни 
резултати, капиталови увеличения и добавяне 
на нови участници продължава да нараства и 
нивото на собствения капитал в сектора – с 
отчетени ръстове на годишна база от 11.4% към 
края на 2020г. и 10.2% към края на юни 2021г., 
при надхвърлена стойност от 1.1 млрд.лв. 

Позитивната в развитието на сектора до края на 
2019г. шестгодишна тенденция на постоянен 
спад в дела на необслужваните кредити в 
портфейла, с достигнато рекордно ниско 
равнище от 6.5% към края на декември 2019г. е 
прекъснато в 2020г. с формираните нива от 
9.7% към краят ѝ и 9.1% към края на юни 2021г. 
Две причини могат да се изведат като основни 
за този ефект. Едната е влиянието на кризата, 
свързана с пандемията от COVID-19 и 
породеното от нея намаление в доходите на 
широк кръг лица. Другата е наличието на големи 
сделки по продажби на банкови и корпоративни 
портфейли от необслужвани вземания, което 
влияе на пазара и голяма част от малките 
(предимно небанкови) финансови институции 
задържат сключването на сделки по пласиране 
на влошени части от портфейлите си. 
Абсолютната стойност на необслужваните 
вземания в сектора възлиза на 303.2 млн.лв. 
към края на юни 2021г. 

 

 

 

Фиг.2 – Необслужвани вземания (2010-6.2021г.) 

 

 

В периода на анализ бизнесът на лизинговите 
компании в страната формира две ясно 
изразени, линии на развитие. До края на 2019г. 
дейността в сектора продължава да поддържа 
относително висок растеж, с четвърта поредна 
година на стабилно повишение в обема на 
вземанията по лизинг (финансов и оперативен) 
- от 6.3% на годишна база, въпреки 
значителното понижение спрямо реализирания 
през 2018г. рекорден ръст от 12.0%. През 2020г., 
повлиян от кризата във връзка с пандемията на 
COVID-19, която силно засяга бизнеса на 
лизинговите компании (поради ограничаване на 
голяма част от инвестициите в редица сектори 
на икономиката и общо свиване на 
потреблението), секторът забавя съществено 
темповете на развитието си от предходните 
четири години и за 2020г. обемът на бизнеса 
остава практически на нивото си от предходната 
година – с отчетен минимален ръст от 0.4%. 
Общият портфейл вземания по договори за 
финансов и оперативен лизинг на компаниите в 
сектора достига до 4 308 млн.лв. към края на 
2020г. В първото полугодие на 2021г. се 
наблюдава възстановяване на бизнеса, при 
което общият портфейл нараства с 4.2% (до 4 
491 хил.лв.) за шестмесечен период. Въпреки 
това, неясните прогнози за периода на 
продължаващи ограничителни мерки и общата 
икономическа несигурност, която продължават 
да изпитват всички икономически субекти в 
страната, се очаква да продължат да оказват 
негативно влияние върху бизнеса на 
лизинговите компании. Рискът от затруднения и 
невъзможност за погасяване на лизинговите 
вноски от лизингополучателите остава 
съществен поне в близко бъдеще. 
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Вземанията по финансов лизинг остават с 
водещ дял от около 95% в общия обем 
лизингови вземания и определят посочените в 
предходния параграф линии на развитие на 
бизнеса. Развитието на продажбите по 
оперативен лизинг остават силно волатилни. В 
последните две години измененията в тази част 
на портфейла стават и зависими от въведените 
изменения в реда за счетоводно отчитане при 
лизингополучателите (МСФО 16 - Лизинг). 

Нивото на лизинговото проникване спрямо 
БВП бележи ясно изразена тенденция на 
понижение в последните две години (до ниво 
0.46% за 2019г. и 0.40% за 2020г.1), след пет 
години на поддържана (макар и слаба като темп) 
тенденция на покачване (от ниво 0.47% за 2013г. 
до 0.52% за 2018г., което е и най-високото 
равнище в страната за седемгодишния период 
включен в анализа), оставайки значително под 
постиганите в страните от ЕС стойности. 
Разглеждано чрез измененията в съотноше-
нието на лизинговите вземания по нов бизнес 
спрямо нетните инвестиции, нивото на 
лизинговото проникване през последните две 
години отбелязва също слаба тенденция към 
понижение, оставайки под ниво от 2.0% в 
последните четири години. За сравнение, 
средните нива на това съотношение, изчислено 
от Leaseurope2 за общо 22 европейски държави, 
се движат между 14-15% в трите години от 
периода 2017-2019г.  

Постигнатите нива на проникване поддържат 
очакванията за бъдеща висока перспективност 
на местния пазар, които обаче, остават силно 
зависим от интензивността на процеса по 
увеличаване на покупателната сила на 
участниците в него. 

В структурата на лизинговите вземания по 
типове активи финансиранията за покупка на 
автомобили формират относително постоянен 
за последните три и половина години (2018-
6.2021г.) водещ дял в общия лизингов портфейл 
на сектора (около ниво 71%, с изключение на 
2019г., когато достигнати 73.2%), разпределен 
между товарни/лекотоварни и леки, в превес на 

                                                 
1 Изчислено на база прогнозен базов сценарий на БНБ за ниво 
на БВП и представено към 01.11.2021г. 
https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download
/s_macro_indicators_a1_pdf_bg.pdf ; 

последните (около 40-41% за леки и 31-32% за 
товарни/лекотоварни). Компютри, електронно 
оборудване, машини, съоръжения и 
индустриално оборудване продължават да 
повишават слабо своя общ дял, достигайки до 
22.8% към края на 2020г. и 23.5% към края на 
юни 2021г., а обемът на лизинговите сделки с 
недвижимо имущество продължава да 
намалява, достигайки до дял от 3.8% в 
портфейла към края на 2020г. и 3.5% към края 
на юни 2021г.  

В матуритетната структура, до края на 2019г. 
се поддържа трайна тенденция към увеличение 
в дела на лизинговите вземания с период на 
обслужване между една и пет години. През 
2020г. обемът на тази група вземания губи 
значителна част от дела си (достигайки до 
74.9% в края на годината), за сметка увеличение 
на по-дългосрочните вземания над пет години, 
до дял от 20.3% към края на 2020г., спрямо 
14.9% година по-рано.  

Поддържана в целия период от 2013г. до 2020г. 
е и положителната тенденция към намаляване 
на необслужваните вземания, които към края 
на 2020г. достигат до ниво от 2.7% спрямо 
общия размер на лизинговите вземания (след 
нива от 3.1% към края на 2019г. и значително по-
високите 6.6% към края на 2018г.), а 
тенденцията на понижението им е поддържана 
и през първите шест месеца на 2021г. (ниво към 
края на юни от 2.4%). 

По тип лизингополучател (в разделение по 
отчетността към БНБ) се запазва доминиращата 
роля на нефинансовите предприятия, но при 
продължаващо нарастване в дела на 
домакинствата и НТООД3. Последният остава 
на все още ниски нива, с достигнати към края на 
2020г. 16.9% и 17.3% към края на юни 2021г. 
(след 16.5% в края на 2019г. и 13.6% година по-
рано), но остава със значителни перспективи за 
развитие, след преодоляването на ефектите от 
настоящата глобална криза, свързана с 
разпространението на COVID-19. 

2 http://www.leaseurope.org/ - Европейска федерация на 
асоциациите на лизинговите компании в Европа 

3 Нетърговски организации, обслужващи домакинствата 
(вкл. синдикати, политически партии, фондации и др.) 

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/s_macro_indicators_a1_pdf_bg.pdf
https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/s_macro_indicators_a1_pdf_bg.pdf
http://www.leaseurope.org/
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И двата представени подсектора, в които се 
позиционира дейността на оценяваното 
дружество са сред силно повлияните от 
общата икономическа криза във връзка с 
COVID-19. Негативните въздействия протичат 
по две направления. От една страна, 
нарастването на безработицата и намалението 
в доходите, произтичащо от намаления обем на 
дейността в редица браншове, води до 
затруднения във възможностите на някои 
кредитополучатели да обслужват своевременно 
своите задължения и като цяло ограничават 
инвестиционните намерения на бизнесите 
(повече засягащо лизинговите дружества). От 
друга страна, липсата на достатъчен доход 
оказва натиск към търсене на допълнително 
финансиране за покриване на належащи нужди 
(касаещо повече кредитиращите дружества). В 
условията на продължаваща криза и 
несигурност нараства общият риск от 
неизпълнение на задължения от страна на 
икономическите агенти.  

Страната остава една от малкото в Европа, 
където Ковид-кризата е все още непреодоляна 
и се запазват негативни очаквания за развитие 
на редица бизнеси, засягащи относително 
големи групи от хора. Въпреки това, 
определяните в предходни анализи на БАКР 
умерено благоприятни прогнози за развитие 
на сектора не търпят съществени корекции към 
момента, но стават все по-зависими от нивата 
на поеманите рискове от мениджърите на 
компаниите в него. 

 

„Булкредит енд файненс” EООД е регистри-
рано като търговско дружество през март 2018г. 
и е вписано в Търговски регистър на 
26.03.2018г., с ЕИК: 205055547 и предмет на 
дейност: финансов лизинг, гаранционни сделки, 
придобиване на вземания по кредити и друга 
форма на финансиране, отпускане на кредити 
със средства, които не са набрани чрез 
публично привличане на влогове или други 
възстановими средства, след вписване в 
Регистъра на финансовите институции (по чл. 
3а от ЗКИ) при БНБ. Такова вписване, под 
регистрационен номер: BGR00405 е извършено 
в съответствие със Заповед БНБ-85560 от 
07.08.2018г. на подуправителя на БНБ, 
ръководещ управление „Банков надзор“. 

Финансовата институция е регистрирана 
първоначално с основен капитал от 1.000 
млн.лв. (минимално изискуем), който в края на 
2019г. е увеличен на 1.750 млн.лв. (вписване в 
ТР януари 2020г.), какъвто и е към момента на 
издаване на настоящия рейтинг (17.11.2021г.). 
Едноличен собственик на капитала е „Еър Лукс“ 
ЕООД (ЕИК: 175197041), което от своя страна се 
притежава еднолично от „Джи Би Инвест 7“ 
ЕООД (ЕИК: 206199333), след като до 
11.04.2021г. се е притежавало изцяло от 
„Толсен“ ЕООД (ЕИК: 203660526). Собственик и 
управител на всички посочени дружества е 
Росен Марианов Маринов, който се явява 
краен собственик на оценяваното „Булкредит 
енд файненс“ ЕООД. Г-н Маринов притежава 
участия и управлява значителен брой 
дружества (изменящ се относително динамично 
в последните три години), чиито дейности, 
резултати и финансово състояние са 
допълнително също взети предвид от гледна 
точка на влиянието им върху оценяваното 
дружество. 

Рейтингованото дружество не притежава 
участия в други компании и няма търговски 
обекти и клонове. 

Бизнес моделът на „Булкредит енд файненс“ 
ЕООД включва развиване на дейност по 
отдаване на дълготрайни активи при условия на 
оперативен лизинг, чиито приходи определят 
лизинговата дейност като основна за 
дружеството, а допълнително се развива и 
дейност по осъществяване на гаранционни 
сделки (с планиран около 30% спрямо общите 
приходи техен дял за периода 2022-2024г.). Към 
момента на изготвяне на настоящия доклад 
ръководството не предвижда извършване на 
други основни дейности (вкл. от кръга на 
регистрираните в премета на дейност). Като по-
скоро изключения се разглеждат предоставени 
в анализирания период относително малки по 
размер заеми (към несвързани лица). 

Управляващ и представляващ дружеството е 
Емилия Василева, чиито квалификация, 
професионален опит и репутация са одобрени 
от регулатора (БНБ), по линия изискванията на 
чл.3 а, ал.2, т.5 от ЗКИ (Закон за кредитните 
институции), във връзка с чл.6, ал.3, т.2 на 
Наредба № 26 на БНБ. В правомощията на 
управителя е съсредоточена цялата контролна 
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дейност, включително и върху работата на 
директор финансов център (отговарящ за 
организацията на осъществявани гаранционни 
сделки) и на счетоводител финансова 
институция (който обслужва счетоводно и 
деловодно предприятието). Малкият размер на 
оценяваната компания (с едно заето лице към 
края на 2020г.), не предполага развиване на 
допълнителни независими от оперативната 
дейност функции по вътрешен одит/контрол и по 
оценка на риска. 

Изменението в собствения капитал (СК) през 
анализирания период (2018-6.2021г., ограничен 
от общата продължителност на съществуване 
на предприятието) е общ ръст от 84.9%, който 
се дължи в основна степен на извършеното 
допълнително увеличаване в размера на 
основния капитал и в значително по-малка 
степен на постигнатите финансови резултати (с 
влияние от около 1% годишно в последните два 
отчетни периода и по-високия такъв от 6.8%, 
реализиран за предхождащата ги 2019г.). 

Нивата на некоригирания и коригирания 
ливъридж са много близки до единица в целия 
период на съществуване на дружеството, 
отразявайки практическата липса на 
задължения. 

В края на анализирания период се наблюдава 
понижаване в нивата на възвръщаемост на 
СК, получена основно в резултат на 
увеличението на основния капитал и повлияна 
допълнително от намалените размери на 
нетните финансови резултати. Нивата по този 
показател в сектора са традиционно значително 
по-високи, като в последните три приключени 
финансови години, за финансовите институции 
предоставящи кредити те се движат в диапазон 
11-48% годишно, а също значително по-високи 
са те и за две от трите включени в референтна 
група4 за целите на анализа дружества, 
осъществяващи дейност по гарантиране на 
вземания.  

Капиталът, с който оценяваното дружество 
разполага е значително над изискуемите 
регулаторни изисквания и може да се счита като 
напълно адекватен по стойност. В края на 
периода обаче, той е вложен почти изцяло в 

                                                 
4 Включва: „Кредит Гарант БГ“ ООД, „Ай Тръст“ ЕООД и 
„Финансова компания К и К“ ООД. 

ДМА, което е предпоставка за ликвидни 
затруднения за дружеството при възникване на 
задължения по учредени банкови гаранции, в 
случай че по последните не са осигурени 
качествени обезпечения.  

„Булкредит енд файненс“ ЕООД не ползва 
външни източници на финансиране за 
дейността си и разчита за покриване на 
разходите си единствено на реализираните 
приходи. 

Както бе посочено по-горе, много висока част от 
актива представлява ДМА, а поддържания 
размер на свободни парични средства е 
много нисък. Въпреки постоянната за периода 
позитивна тенденция на нарастване, тези 
размери на собствени парични средства са 
оценени като много ниски за незабавното 
покриване на задължения по издадени 
гаранции, в случай на тяхно възникване.  

Допълнително финансиране (при ползване на 
притежавани ДМА като обезпечение) би бил 
възможен и подходящ източник на средства при 
тяхна необходимост, а финансиране от 
едноличния собственик на капитала също е 
оценено като възможно и относително 
надеждно. 

Ниският размер на задълженията на 
оценяваното дружество и относително високия 
обем на собствения му капитал рефлектират в 
поддържани в целия период на съществуването 
му много ниски нива на задлъжнялост.  

В периода от създаването си до настоящия 
момент дружеството насочва почти всичките си 
средства в придобиване на ДМА, която 
балансова позиция се превръща в основната 
за актива (с дял от 89.6% към края на 2020г. и 
84.5% към края на юни 2021г.). От своя страна, 
основна част от позицията на ДМА към края на 
анализирания период е формирана от един при-
тежаван актив (малко транспортно въздухопла-
вателно средство). Отдаването на този актив по 
договор за оперативен лизинг (за срок от пет 
години), допълнено извън анализирания период 
с предоставено също при условия оперативен 
лизинг собствено транспортно средство (лек 
автомобил – по договор от 01.10.2021г., също за 
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пет години), обуславят лизинговата дейност на 
дружеството. В представената структура на 
активите, амортизациите на ДМА ще се явяват 
основен фактор за понижение в балансовата им 
стойност, а бъдещи нови инвестиции ще 
подкрепят увеличението им.  

За анализирания период дружеството не е 
начислявало обезценки по вземанията си. 

Постигнатите от дружеството нива на 
възвръщаемост на активите през 2020г. и 
първото полугодие на 2021г., в които периоди е 
установена настоящата структура на актива, са 
относително ниски – около 1.0% на годишна 
база, като съвпадат със средното ниво по 
показателя формирано в сектора на 
дружествата извършващи лизингова дейност и 
са значително по-ниски спрямо средните 
равнища по показателя поддържани от 
кредитиращите небанкови финансови 
институции. 

Оперативни дейности по управление на 
активите 

Лизинговата дейност на оценяваното 
дружество през анализирания период се 
определя изцяло от притежавания собствен и 
предоставен за ползване един ДМА (посоченото 
по-горе въздухоплавателно средство). Тази 
дейност формира брутна условна печалба в 
размер на малко под 20 хил.лв. годишно. 

Извън анализирания за целите на рейтинга 
период дружеството сключва още един договор 
за оперативен лизинг, по който ще се генерира 
несъществен размер на допълнителна годишна 
брутна печалба. 

Рисковете от погиване на притежаваните активи 
са покрити от общи застрахователни договори, 
а заложени изисквания за поддръжка и ремонт 
намаляват степента на риск от загубена 
стойност на актива(ите) в резултат на 
неправилна експлоатация. 

Лизинговата дейност на оценяваното дружество 
се характеризира с много висока концентра-
ция в портфейла и генерираните от него 
приходи. Доколкото обаче, отдаваните активи 
са собствени, дружеството няма съществени 
задължения, а общите реални разходи по тази 
дейност са в относително малък размер, то 
хипотезата за непостъпване или забавяне на 
приходи по договори за лизинг не поставя 

„Булкредит енд файненс“ в условия на остър 
недостиг на ликвидност. 

Поради нищожните обеми на лизинговата си 
дейност, постигнатите от дружество нива за 
обем на лизингов портфейл, лихви по него, 
възвръщаемост и обезценяване на портфейла 
не са съпоставяни пряко с постигнати равнища 
от други по-големи лизингови компании в 
сектора. 

Дейността по предоставяне на гаранции до 
момента на изготвяне на настоящия доклад (36 
месеца) не е формирала балансова стойност на 
активи и пасиви за оценяваното предприятие, 
доколкото по никоя от издадените гаранции 
не са настъпвали събития, пораждащи 
влизането ѝ в сила. В по-голямата си част 
издадените гаранции са относително 
краткосрочни. Срещу представен задбалансово 
размер на условни задължения на „Булкредит 
енд файненс“ по издадени гаранции, стои също 
задбалансов размер на получени ангажименти и 
учредени различни обезпечения в размери 
превишаващи стойностите на гаранциите. 
Положително е оценено наличието и 
ползването на парични обезпечения (блокирани 
парични средства покриващи на 100% размера 
на гаранция), сключени с трети лица договори за 
поръчителство в полза на финансовата 
институция за погасяване задължение на клиент 
получил гаранция, учредяване на залози върху 
настоящи и бъдещи вземания (вкл. вписани в 
ЦРОЗ). 

Във финансовите периоди на активна дейност 
включени в анализирания период (2018-
6.2021г.) реализираните от „Булкредит енд 
файненс“ приходи бележат добре изразена 
тенденция на нарастване – със 70.8% на 
годишна база 2020/2019 и с 247.2% при 
съпоставяне на първо полугодие на 2021г. 
спрямо аналогичен период на 2020г. Тези 
изменения са силно повлияни от включването в 
приходите от второ полугодие на 2020г. до края 
на анализирания период на приходите по 
стартиралия оперативен лизинг. През 2019г. и 
първото полугодие на 2020г. приходите на 
дружеството са практически само от 
развиваната дейност по гаранционни сделки, 
като по тази бизнес линия се наблюдава 
понижение на приходите от 35.8% на годишна 



 

 
КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ  

„Булкредит енд файненс” EООД 
Дългосрочен / краткосрочен рейтинг: В- / С (перспектива: стабилна) 

Дългосрочен / краткосрочен рейтинг по национална скала: В- (BG) / С  
(перспектива: стабилна) 

Ноември 2021г. 

Евлоги Георгиев 95, ет. 1 

гр. София 1142 
тел.: (+359-2)  987 6363     

www.bcra-bg.com        
 

БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
 

9 

база за 2020г. и относително нисък техен 
размер за първото полугодие на 2021г.  

Късият период на функциониране на 
оценяваното дружество, ведно със 
значителната в този период промяна в 
структурата на доходоносните активи, не 
позволява извеждане на значими изводи и 
тенденции за изменения в доходността. 

По значима за целите на настоящия анализ се 
явява оценката на очакванията за бъдещи нива 
на приходите. 

Размерите на доходите от развиваната 
лизингова дейност са фиксирани в значителна 
степен от сключените към момента на изготвяне 
на настоящия доклад договори за оперативен 
лизинг (приключващи през юни 2025г. и 
октомври 2026г.). Следва да се взема предвид и 
съществуването на хипотеза за увеличаването 
им по линия на инвестиране в нови активи за 
отдаване на лизинг. Такава се потвърждава от 
представената мениджмънта прогноза (за 
периода 2021-2024г.), според която приходите 
по лизингови договори следва да нараснат на 
годишна база със съществените 97.9% през 
2022г. и допълнително с по около 10% в 
следващи две години. Постигане на 
съществения ръст за 2022г. в този вид приходи 
предполага значимо увеличение в размера на 
отдаваните под наем активи, което би било 
трудно постижимо с генерирания паричен 
ресурс от действащите към момента договори 
за лизинг и приходи по гаранционни сделки 
(освен ако последните не бъдат увеличени с 
много над планираните нива). Оценката на 
БАКР е, че за постигане на прогнозирания 
растеж дружеството следва да бъде 
допълнително финансирано (заеми от външни 
източници и/или свързани лица, или с 
допълнително увеличение на капитала), което 
би повишило задлъжнялостта и финансовите 
разходи на предприятието. 

Достоверна прогноза за реализирани 
приходи по сключени гаранционни сделки 
трудно може да бъде направена, доколкото тази 
дейност ще зависи в много голяма степен от 
нивата на риск, които ръководството на 
дружеството е готово да поеме, от обща 
конюнктурна ситуация, както и от това дали по 
някоя от гаранционните сделки ще настъпят 
обстоятелства налагащи плащания. Заложе-

ните от ръководството в представения бизнес 
план нива на приходи от комисионни по 
издадени гаранции и планираните им ръстове (с 
по 11.5% - 13.0% годишно) съответстват на 
относително високи нива на поети ангажименти 
по издадени гаранции, които водят и до оценено 
от БАКР относително високо ниво на риск за 
това, дружеството да може да изпадне в 
затруднения при необходимост да изпълни поет 
ангажимент за плащане в относително голям 
размер, ако той не е качествено обезпечен. 

Разходите на „Булкредит енд файненс“ за 
2020г. и първото полугодие на 2021г. са 
доминирани от некасовите за амортизации, 
чиито дял в общия обем разходи достига до 
76.5% за първото полугодие на 2021г., след 
54.0% за 2020г. Реалния обем разходи се 
генерира основно по обобщената позиция на 
разходи за външни услуги, където на практика 
са почти всички оперативни и административни 
разходи свързани с осъществяваната дейност. 
Тези разходи отбелязват съществено 
увеличение през 2020г. (с над 2.5 пъти) и 
намаляват за първото полугодие на 2021г. (с 
над 2 пъти) спрямо аналогичен предходен 
период. Общите им нива обаче са относително 
ниски в абсолютен размер и позволяват на 
дружеството да реализира нетни печалби от 
дейността си през целия разглеждан период. 
Разходите за персонал са несъществени 
поради наличието на само едно заето в 
дружеството лице. Поради неползване на 
финансирания отсъстват разходи за лихви, а 
общите размери на финансовите разходи са 
също пренебрежимо малки. 

Формираните размери на нетни финансови 
резултати остават положителни през целия 
период на анализ, но отчитат ясно проследима 
тенденция на понижение след стартиране на 
лизинговата дейност. Тези данни нямат добра 
аналитична стойност поради късия период на 
съществуване на компанията и измененията в 
структурата на дейността и активите ѝ през това 
време. Все пак, като характерна особеност 
следва да бъде отбелязано коментираната вече 
по-горе обща трайна тенденция на нарастване 
в обема на реализираните приходи, 
пренесена и в постоянен растеж на печалбите 
преди данъци, лихви и амортизации 
(EBITDA). 
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Постигнатите от оценяваното дружество нива на 
рентабилност на приходите намаляват 
значително във втората половина на 
анализирания период, когато възлизат на 
съответно 9.9% за 2020г. и 8.0% за първата 
половина на 2021г., след много по-високите 
64.2% за 2019г. и 33.3% за 2018г. (първа, 
непълна година на съществуване на 
предприятието). Изменението се обяснява с по-
ниската норма на печалба по осъществяваната 
лизингова дейност и понижените обеми на 
приходите от сключени гаранционни сделки 
(където нормата на печалба е висока в случай 
на ненастъпване на събитие или при 
достатъчност и осребряване на насрещни 
обезпечения). В референтната група финансови 
институции осъществяващи гаранционни 
сделки, едно от дружествата („Кредит Гарант 
БГ“) е с по-високо ниво по разглежданото 
съотношение за 2020г. и по-ниски равнища в 
преходни периоди, а другите две формират по-
ниски нива през целия период на анализ. 

В обобщение може да се отбележи това, че 
оценяваната компания поддържа добре 
изразена тенденция на покачване на приходите, 
която не е пренесена директно към постигнатия 
нетен финансов резултат. Основна причина за 
това се явява преструктурирането на бизнес 
направленията в дейността и включването на 
лизинговото, което е с по-ниска норма на 
доходност. Приходите са силно концентрирани 
по източник. Поддържаните ниски общи нива на 
разходи позволяват реализиране на печалби от 
дейността, въпреки че последните са с ниски 
абсолютни стойности. Резултатите не са 
повлияни от обезценки. Тъй като дружеството е 
с нищожен общ размер на задълженията, не 
може да бъде извеждан извод за 
достатъчността на генерираните доходи за 
тяхното покриване (ясно е, че това ниво е много 
високо). 

Въпреки характерното за края на анализирания 
период значително понижение в стойността на 
текущите активи (пряк ефект от придобиване на 
ДМА което ангажира по-голямата им част) 
нивото на съотношението Текущи активи 
към Пасиви (без собствен капитал) остава 
изключително високо – покритие от 20.6 пъти 
към края на юни 2021г., след 12.0 в края на 
2020г. и 83.8 в края на 2019г., повлияно от 

незначителните размери на задълженията. В 
края на 2018г. показателя е дори без стойност, 
поради нулев размер на задълженията.   

Поддържаните през целия разглеждан период 
(2018-6.2021г.) нищожни общи размери на 
задълженията и неползването на 
финансиране (външно - банково или търговско, 
или от свързани лица) е много характерен за 
оценяваното дружество и позитивен от гледна 
точка на рейтинговата оценка факт. 
Постигнатите високи нива по посочения по-горе 
показател позиционират благоприятно 
дружеството спрямо средните равнища за 
секторите, където то оперира, както и спрямо 
равнищата за по-голямата част от 
референтната група. 

Нивото на покритие на общите балансови 
задължения от налични парични средства се 
подобрява и става много високо в края на 
периода (257.1% към края на юни 2021г.). 
Последната стойност е на практика и нивото на 
незабавна ликвидност, тъй като всички 
задължения на предприятието са краткосрочни. 
При оценка равнищата по това съотношение не 
трябва да се пропуска факта, че общия размер 
на задълженията е много нисък. 

Характерно за оценяваното дружество обаче, е 
поддържания значителен обем на условни 
ангажименти по издадени гаранции 
(отразявани задбалансово), респективно 
подкрепени и от също значителен обем на 
обезпечения, превишаващи стойностно 
задълженията, но с различно качество (и 
съответно рискове от недостатъчност и/или 
несвоевременно получаване). Влязло в сила 
изпълнение на ангажимент по гаранциите би 
променило коментираните нива на ликвидност. 
Наличните парични средства покриват 
несъществена част от поеманите в периода 
условни ангажименти. Така при възникване на 
реални задължения за дружеството по 
гаранционна сделка то може да разчита за 
погасяването им единствено на учредените 
обезпечения, а при тяхна недостатъчност или 
некачественост на незабавно допълнително 
финансиране. Отсъствието на ликвидни 
буфери (резерви) се явява основния риск за 



 

 
КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ  

„Булкредит енд файненс” EООД 
Дългосрочен / краткосрочен рейтинг: В- / С (перспектива: стабилна) 

Дългосрочен / краткосрочен рейтинг по национална скала: В- (BG) / С  
(перспектива: стабилна) 

Ноември 2021г. 

Евлоги Георгиев 95, ет. 1 

гр. София 1142 
тел.: (+359-2)  987 6363     

www.bcra-bg.com        
 

БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
 

11 

финансовата стабилност на „Булкредит енд 
файненс“. 

Вероятността от настъпване на обстоятелства, 
които да наложат изпълнение на ангажиментите 
по издадени гаранции е трудно предвидима. 
Един от възможните подходи – на база 
историческия опит на дружеството, който би 
отразил характерни единствено за него 
обстоятелства и реакции при изпълнение е 
неприложим на този етап, поради много 
кратката му история на съществуване. Въпреки 
това, прието като позитивен факт с висока 
тежест за оценката е това, че за 36 месеца на 
работа дружеството не отчита възникнала 
необходимост по прилагане на издадена от него 
гаранция.  

За целите на настоящата рейтингова оценка, в 
съответствие с утвърдените си методологии, 
БАКР приложи консервативен подход на 
изследване в хипотеза на стрес-тест при 
заложени различни нива на възникващи 
задължения по сключените от „Булкредит 
енд файненс“ гаранционни сделки и 
различни степени на качество на 
обезпеченията по тях.  

Резултатите от този стрес-тест показват 
задоволителни резултати и относително добри 
възможности на дружеството да посрещне 
незабавно задействани гаранции до 75% от 
портфейла му (към 12.11.2021г.), независимо от 
качеството на учредените обезпечения по тях. 

Общо положително за целите на рейтинга са 
оценени възможностите на собственика за 
подкрепа на дружеството, произтичащи от 
капиталовите резерви, налични в 
новорегистрираното „Булкредит“ АД (февруари 
2021г.), с внесен капитал от 8 046 хил.лв. и 
косвено от притежаваните активи в останалите 
му дружества. Позитивно е оценено и 
високото ниво и качество на привлечените 
обезпечения по актуалния (към 12.11.2021г.) 
гаранционен портфейл.  

При извършения тест е взето предвид и това, че 
като база за изчисленията е ползван актуален 
размер на издадени гаранции, който е 
значително по-нисък от достиганото най-високо 
в исторически план ниво. Анализирана е и 
хипотеза на ново достигане до подобен размер 
на издадени гаранции, при което възможностите 
на дружеството за безпроблемно покриване на 

евентуално възникващи задължения биха се 
ограничили значително, а значението на 
качеството на учредените насрещни 
обезпечения ангажименти ще бъде съществено. 

Спрямо възможностите за погасяване на 
евентуално възникнали задължения на база 
условни ангажименти по издадени гаранции, 
ликвидността на дружеството е оценена от 
БАКР като задоволителна. Тази оценка се 
базира на това, че дружеството е учредило 
достатъчно надеждни по качество и обем 
обезпечения по издадените към момента на 
рейтинговане гаранции.  

Общо негативно въздействие върху оценката 
на ликвидността оказват незаделените 
предварително резерви и несъздадени 
балансови високоликвидни буфери (парични 
средства, държавни ценни книжа и др.), на които 
може да разчита незабавно при възникване на 
задължение по гаранция и криза по ползване на 
обезпеченията. Отсъствието на вътрешно 
нормативно (процедурно) обвързване на 
незабавните ликвидни възможности на 
институцията с общите нива на поемани 
финансови ангажименти по издадени гаранции, 
увеличава съществено присъщите за тази 
дейност оперативен и кредитен рискове и като 
цяло, увеличава риска от достигане до ситуация 
на невъзможност за покриване на задължения 
без ползване на подкрепа от собственика. 

„Булкредит енд файненс“ ЕООД е малко 
финансово предприятие, което развива нишова, 
за сектора, в който оперира (небанкови 
финансови институции), дейност по 
предоставяне на финансови гаранции за 
изпълнение, аванс или участие в процедури за 
възлагане на дейности по проекти финансирани 
от Европейски или национални фондове и 
програми. Като такова дейността му се 
конкурира пряко с осъществяваната от 
търговските банки (издаващи банкови гаранции) 
и част от застрахователните компании (които 
поддържат такъв продукт) дейност, но 
притежаваната от дружеството финансова сила 
за покриване на евентуално възникнали 
задължения не може, и не следва да се 
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съпоставя пряко с тази на посочите тип 
компании.  

 

Позитивно влияние върху рейтинга на 
дружеството могат да окажат: създаването на 
допълнителни високоликвидни буфери за 
посрещане на евентуално възникнали 
задължения по издадени гаранции, 
утвърждаване на съобразени с тях лимити за 
обем на сключените гаранционни сделки, общо 
подобрение на резултатите от дейността и ръст 
в размера на управляваните активи. 

Негативно влияние върху рейтинга могат да 
окажат: несъобразено с ликвидните 
възможности на дружеството покачване в обема 
на гаранционния му портфейл, влошаване в 
качеството на учредяваните по него 
обезпечения, значително нарастване на 
задлъжнялостта, влошаване на резултатите от 
дейността.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Основни показатели 

(хил.лв.)  6.2021 2020 2019 2018 

Балансово число 1 863 1 855 1 843 1 003 

ДМА 1 575 1 663 0 0 

Нетни вземания по кредити и гаранции 251 109 1 738 997 

Собствен капитал 1 849 1 839 1 821 1 003 

Нетен финансов резултат 10 18 68 3 

Възвръщаемост на активите (средногодишна) 2.9% 1.0% 4.8% 0.6% 

Коефициент на текуща ликвидност 20.6 12.0 83.8 -* 

Текущи активи / (Общо пасиви - Собствен капитал) 20.6 12.0 83.8 -* 

Обща задлъжнялост (%) 0.8% 0.9% 1.2% 0.0% 

*без стойност поради нулев размер на задължения 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


