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РЕЙТИНГ Актуализация Актуализация 

Дата на рейтингов комитет: 16.11.2018 10.12.2019 

Дата на публикуване: 19.11.2018 12.12.2019 

ПОК ДОВЕРИЕ АД   

Дългосрочен рейтинг: A- A- 

Перспектива: стабилна стабилна 

Краткосрочен рейтинг: А-2 А-2 

УПФ ДОВЕРИЕ     

Рейтинг:  A- pf  A- pf  

Перспектива: стабилна стабилна 

ППФ ДОВЕРИЕ     

Рейтинг:  A- pf  A- pf  

Перспектива: стабилна стабилна 

ДПФ ДОВЕРИЕ     

Рейтинг:  A- pf  A- pf  

Перспектива: стабилна стабилна 

*За да се запознаете с пълната рейтингова история, моля, вижте таблицата в края на документа. 

“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 (ESMA) агенции, 

без териториални или други ограничения.  

 

БАКР запазва дългосрочен кредитен рейтинг на 
ПОК „Доверие”:  A-  и „стабилна” перспектива. 

БАКР запазва рейтинг: A-pf и „стабилна” 
перспектива на УПФ „Доверие”, ППФ „Доверие” и 
ДПФ „Доверие”.  

Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на кредитен рейтинг на 
пенсионен фонд:  
http://www.bcra-bg.com/files/method_5.pdf 

За изработването на рейтинговия доклад и присъждането 

на рейтинг е използвана информация от оценяваното 

застрахователно дружество, Комисията за финансов 

надзор, Националния статистически институт, база данни 

на БАКР, консултанти и други източници на публична 

информация. 

 

Оперативна среда 

Суверенен риск 

През 2019г. България продължава процеса по 
присъединяването си към еврозоната според План 
за действие, предвиждащ мерки, насочени към 
включването на страната към Валутния механизъм 
II (ERM II) и към Банковия съюз. Предвидени сa 
редица промени в законодател-ството, касаещи 
подобряване на надзора на финансовия сектор, 
рамката по несъстоятел-ността, борбата с 
„изпирането на пари“ и модернизацията на 
управлението на държавните предприятия. Мерките 
се осъществяват координирано от национални и 
международни институции. Напредъкът във всички 
тези области, ако и когато бъде постигнат, трябва да 
отвори пътя за присъединяване на страната 
едновременно към ERM II и Банковия съюз, което 
въпреки първоначалните очаквания не се случи 
през юли 2019г. 

Икономическият растеж в страната се забавя от 
3.5% през 2017г. до 3.1% през 2018г., като е 
формиран изцяло от компонентите на вътрешното 
търсене – потребление и инвестиции. Растежът на 
българската икономика през първото полугодие на 
2019г. се ускорява до 4.1% на годишна база, като 
основен двигател на растежа остава крайното 

http://www.bcra-bg.com/files/method_5.pdf
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потребление, с прираст от 6.3% в реално изражение 
(5.8% за първо полугодие на 2018г.). 

Брутният външен дълг на страната към края на 
юни 2019г. възлиза на 33 989 млн. евро, което се 
равнява на 56% от прогнозния БВП. В номинално 
изражение дългът нараства с 833 млн. евро спрямо 
края на 2018г. основно по линия на 
вътрешнофирменото кредитиране. Външният дълг 
на публичния сектор отчита понижение от 154 млн. 
евро през този период, в резултат на което 
относителният му дял спада до 17.6% от общия 
брутен външен дълг. 

На трудовия пазар се запазват възходящата 
тенденция на заплащането и намаляването на 
безработицата, а ръстът на заетостта се покачва до 
рекордно високи стойности за възрастова група 20-
64 год. 

Средногодишният темп на инфлация (измерен чрез 
ХИПЦ) се забавя значително до 1.6% през 
септември 2019г., което е най-ниският темп на 
увеличение на потребителските цени от февруари 
2018г. Основен принос за инфлацията от началото 
на 2019г. имат цените на услугите и храните. 

Благоприятната макроикономическа среда през 
последните години осигурява стабилност в 
състоянието на публичните финанси. Фискалната 
позиция на страната е благоприятна, като 
бюджетното салдо по КФП през последните три 
години е положително (0.1% като дял от БВП за 
2018г.). След актуализацията на бюджета за 2019г. 
(одобрена през месец юли във връзка с 
увеличението на разходите за отбрана), заложеният 
дефицит по КФП бе увеличен от 0.5% от БВП на 
2.1% от БВП, докато в средносрочната прогноза за 
периода 2020-2022г. се запазват целите за 
балансирано бюджетно салдо.  

През 2019г., освен минималната работна заплата, в 
страната нарастват и пенсиите (с 5.7%) - от първи 
юли 2019г., като максималният им размер се 
повишава до 1 200 лв. Заложените мерки с 
фискално въздействие в осигурителната политика 
включват още увеличаване на максималния 
осигурителен доход на 3 000 лв. и увеличаване на 
минималния осигурителен доход за самоосигуря-
ващите се лица на 560 лв. 

Запазва се положителната тенденция на 
намаляване на държавния дълг както в номинална 
стойност, така и като процент от БВП. Към края на 
2018 г. държавният дълг на страната възлиза на 22 
066 млн.лв. (20.1% от БВП).  Емитираният през 
периода януари-август 2019г. нов дълг е в размер на 
969.78 млн.лв., като правителството използва 

набраните средства за финансиране на част от 
дължимата сума по сделката за закупуване на ново 
въоръжение в българската армия (изтребители F-
16). Лихвената и валутната структура на дълга 
минимизират рисковете по обслужването му. 

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 макроикономически 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“. 

Структурните промени в системата остават 
свързани със смяна на собствеността в някои банки 
и продължаващата им консолидация. На този фон 
ускореният годишен ръст в активите на банките от 
7.9%, акумулиран през 2018г., изпреварва 
номиналния ръст на брутния вътрешен продукт на 
страната, което води до покачване на 
съотношението между двата показателя (активи към 
БВП) от 96.8% през 2017г. до 97.8% в края на 2018г. 
За девет-месечието на 2019г. ръстът на активите в 
системата достига 8.1% на годишна база, основен 
принос към който има нарастването в 
кредитирането. Банките в страната продължават да 
подобряват качеството на своите портфейли. След 
значителния ръст на печалбата през 2018г. при 
устойчива тенденция на нарастване на 
привлечените средства под формата на депозити 
(без кредитни институции), през първите девет 
месеца на 2019г. се поддържа възходящата 
тенденция, но при по-ниски темпове. Генерираната 
печалба в банковата система остава важен 
източник за допълнителна капитализация и резерв 
за поддържане на стабилността на сектора. Спрямо 
края на 2018г. възвращаемостта на активите и на 

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

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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собствения капитал на системно ниво слабо се 
понижават.  Капиталовата адекватност на 
банковата система остава на много добри нива, 
превишавайки значително регулаторните 
изисквания, което осигурява допълнителна 
сигурност за сектора. На ниво индивидуални банки 
обаче, са налице вариации по отношение на 
показателите за адекватност на капитала, както бе 
идентифицирано и от проверката на качеството на 
активите на ЕЦБ. 

В периода на актуализация на рейтинга, броят на 
участниците на пазара за допълнителното 
пенсионно осигуряване не се променя и към 
момента в страната оперират девет лицензирани 
пенсионноосигурителни дружества (ПОД или ПОК): 

o ПОК "Доверие" АД ; 

o ПОК ”Съгласие” АД ; 

o ПОК “ДСК-Родина” АД ; 

o ПОД “Алианц България” АД ; 

o „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД ; 

o ПОАД “ЦКБ-Сила” АД ; 

o ПОД "Бъдеще" АД ; 

o ПОД „Топлина” АД ; 

o "Пенсионноосигурителен институт" АД 

всяко от което управлява по три пенсионни фонда – 
универсален, професионален и доброволен, а ПОК 
„ДСК-Родина“ АД и ПОД „Алианц България“ - и 
доброволен пенсионен фонд по професионални 
схеми. 

Основните характерни особености в развитието на 
сектора са: 

 Максималният осигурителен доход се повишава, 
а средногодишният осигурителен доход запазва 
възходящата си тенденция; 

 Безработицата в страната намалява до рекордно 
ниски нива на фона на променлива динамика в 
броя на заетите и съответно – на работната сила; 

 Запазено нарастване в брутните постъпления от 
осигурителни вноски през 2018г. и през първото 
полугодие на 2019г.; 

 Запазване на положителното изменение в броя 
на осигурените лица във ФДПО през периода на 
актуализация в относително еднакви темпове; 

 Общо нарастване на нетните активи на 
фондовете за допълнително пенсионно 
осигуряване; 

 Положителна доходност с тенденция на 
намаляване. 

 Висока концентрация. Като цяло, секторът 
продължава да се характеризира с висока 
пазарна концентрация, без промяна за периода, 
като четири от компаниите в него обхващат 74% 
пазарен дял, изчислено по брой осигурени лица. 
По този критерий, най-големите две компании на 
пазара и към юни 2019г. остават ПОК „Доверие” с 
дял от 25.6% (26.2%) и ПОД "Алианц България" 
АД с 22.0% (22.2%), формирайки общ пазарен 
дял от 47.6% (48.4%), който продължава да 
регистрира слабо понижение. 

В периода на актуализация на рейтинга секторът на 
пенсионното осигуряване продължава да отчита 
стабилност, при слаби подобрения продиктувани от 
общото, също леко подобрение в икономическата 
среда – основно по линия на намалялата 
безработица, постепенното увелича-ване на 
доходите и общ ръст в икономиката.  

През наблюдавания период ПОК „Доверие” АД 
продължава да се придържа към социално 
отговорна инвестиционната политика и деклариран 
стремеж за максимална защита на средствата на 
осигурените във фондовете на дружеството лица. 
Основните акценти в инвестиционната дейност 
през анализирания период, могат да бъдат 
обобщени като: 

 Продължаващо увеличаване на експозицията 
към български ДЦК, при почти напълно ликвидирани 
банкови депозити като инвестиция, ограничаване на 
експозициите към корпоративен дълг на български 
компании, търгувани на БФБ; 

 Значително увеличение на експозициите от 
инвестиции в дялови инструменти на капиталовите 
пазари на ЕС и САЩ, на експозиции към ДЦК от ЕС 
и Латинска Америка, както и извършени инвестиции 
в чуждестранни корпоративни облигации с висок 
кредитен рейтинг;  

 Поддържане на висок дял на чуждестранните 
инвестиции в портфейла; 

 Запазено вътрешно ограничение, при 
осъществяване на дейността по инвестиране на 
средствата на осигурените лица, да не се 
предприемат инвестиции към книжа на емитенти с 
рисково управление, неясна икономическа структура 
и акционерни участия; 

 Дружеството продължава да прилага активен 
подход в управлението на инвестиционния 
портфейл (включително участвайки в общи 
събрания на акционери и облигационери, 
предлагайки и участвайки при вземания на решения 
за преструктуриране на дългове по български 
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корпоративни облигации, за учредяване на 
допълнителни обезпечения, схеми за погасяване на 
главници на части  и т.н.); 

 Ежеседмично в компанията заседава 
Инвестиционен комитет, който разглежда 
състоянието на портфейла и взема инвестиционни 
решения.  

Обемът на инвестиционните активи на фондовете, 
управлявани от компанията прекъсва възходящия си 
тренд на нарастване от последните четири години и 
отчита лек спад от 0.7% (24.5% ръст за предходната 
година), като средното увеличение на останалите 
пенсионни фондове също намалява от 26.9% за 
предишната година, но остава положително – 3.3% 
за 2018г. Въпреки това компанията запазва 
лидерската си позиция по дял на управляваните 
активи с 24.9% (25.4% към края на предходно 
разглеждан период).  

 

Структурата на портфейлите е променена в посока 
на увеличаване на дела на ДЦК, при по-слабо 
увеличение на тежестта на корпоративни облигации 
и значително намаление на относителния дял на 
дяловите книжа. Управляваните от компанията 
фондове са практически напълно освободени от 
инвестиции в депозити, а тези в имоти са запазени 
на много ниско ниво. Поддържа се леката тенденция 
към увеличаване на инвестициите в чужбина, за 
сметка на тези в България.  

 

 

В периода на актуализация на кредитния рейтинг и 
трите фонда на ПОК „Доверие” постигат високи 
отрицателни нетни резултати от инвестиционна 
дейност към края на 2018г., както и почти всички 
останали фондове в сектора. За първото полугодие 
на 2019г. обаче резултатите от инвестиционна 
дейност и в трите фонда са с рекордни и за трите 
фонда печалби, при значителни нараствания в 
размера ѝ на годишна база (след отрицателните 
стойности реализирани към полугодието на 2018г).  

В периода на преглед доходността на ФДПО, 
изчислена чрез изменението на стойността на един 
пенсионен дял, намалява значително за всички 
пенсионно осигурителни компании, като към 
28.06.2019г. достига до отрицателни стойности за 
два от ДП фондовете и за един УП фонд. По-
значимите намаления в доходността са отчетени 
през 2018г., а в текущата година (2019г.) се 
наблюдава известно повишаване в нивата ѝ. 
Лидерска позиция, както и за предходния период 
заема ПОК „Съгласие“ АД, а фондовете на 
оценяваното дружество са в следващата лидера 
петица с минимално по-ниски разлики в 
реализираната доходност спрямо средната 
доходност на всички фондове. 

ПОК УПФ ППФ ДПФ 

 
6.’17-
6.‘19 

6.’16-
6.‘18 

6.’17-
6.‘19 

6.’16-
6.‘18 

6.’17-
6.‘19 

6.’16-
6.‘18 

ПОК "Доверие" АД  1.15% 3.98% 0.78% 4.96% 1.41% 6.22% 

ПОК "Съгласие" АД  3.38% 5.48% 2.27% 4.34% 2.77% 7.06% 

ПОК "ДСК - Родина" АД 1.91% 5.36% 1.99% 5.50% 2.48% 6.49% 

ПОД "Алианц България" 
АД 

0.31% 4.30% 0.23% 4.52% 0.69% 4.76% 

"Ай Ен Джи ПОД" ЕАД 1.58% 4.93% 1.59% 5.16% 1.86% 5.92% 

ПОАД "ЦКБ-Сила" АД 2.00% 2.96% 2.67% 2.75% 2.84% 4.23% 

"ПОД - Бъдеще" АД 0.23% 3.09% 0.22% 3.74% 0.38% 4.66% 

ПОД "Топлина" АД 2.80% 3.05% 2.00% 2.91% 2.45% 3.90% 

"ПОИ" АД 0.48% 3.61% 0.34% 4.04% -2.09% 6.44% 

Немодифицирана 
претеглена доходност 

1.46% 4.40% 1.42% 4.50% 1.48% 5.42% 

Модифицирана 
претеглена доходност 

1.54% 4.45% 1.45% 4.47% 1.85% 5.73% 

Средноаритметична 
доходност 

1.54% 4.08% 1.34% 4.21% 1.42% 5.52% 

ПОК „Доверие” поддържа лидерската си позиция в 
универсалното и професионалното пенсионно 
осигуряване през целия разглеждан период, след 
като в периода на годишния преглед задържа броя 
на осигурените лица над 1 200 хил. и пазарен дял от 
малко над 25%. По сума на нетните активи по същия 
начин водещото място също е за оценяваната 
компания със сума от над 3.6 млрд.лв. и дял от 
малко под 25%. И по трите пенсионни фонда, по 
значимо увеличаване на пазарните си дялове 
продължава да регистрира ПОК „ДСК Родина“ АД, 
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но с намаляващи темпове на ръст. След отчетената 
през предишния преглед овладяна негативна 
тенденция на формиран отрицателен баланс между 
входящ и изходящ поток осигурени лица, то през 
последния период отново се отчитат такива, като 
най-силно са проявени при най-големия фонд – УПФ 
с повече от 10 хил. души намаление с 18 млн.лв. 
средства. От гледна точка на качеството на 
осигурителния доход се наблюдава значително 
повишаване на входящия паричен поток на 
осигурено лице спрямо предходния период с 26.3%, 
докато този на изходящия поток нараства много по-
слабо 

Стойностите на нетните активи на едно осигурено 
лице в двата по-големи фонда на ПОК „Доверие“ 
(УПФ и ППФ) остават около средните за сектора 
нива, но изостават спрямо постигнатите равнища от 
3-4 от останалите водещи в сектора компании, 
докато за ДПФ остават значително под средното 
секторно ниво.  

При анализа на всички изброени по-горе показатели 
на управляваните от ПОК „Доверие“ фондове, 
експертите БАКР отчитат това, че в началото на 
анализирания период са постигнати много висок 
пазарен дял и е достигнатата висока база за 
сравнение и изчисление, като в този смисъл, не 
всички констатации за намаляване или влошаване 
на отделни показатели са приемани с отрицателен 
ефект от рейтингова гледна точка. 

През периода на актуализация не са настъпили 
значими промени в акционерната структура на 
ПОК „Доверие“ и към 30.06.2019г. мажоритарен 
акционер, с дял 92.58% (без промяна), се запазва 
ATBIH GmbH - Австрия (дружество притежавано и 
под контрол на Виена Иншурънс Груп АГ – Австрия). 
През периода на преглед „Конфедерация на 
независимите синдикати в България“ е с дял 6.83% 
от акциите. Останалите акционери притежават 
незначителни (под 1% от капитала на компанията) 
дялове.  

През 2019г. са извършени промени в състава на 
Надзорния съвет и към настоящия момент той се 
състои от: Петер Хьофингер;Гералд Вебер;Герхард 
Грунд, Клаус Мюледер,Мирослав Николов Стоянов; 
„Конфедерация на независимите синдикати в 
България“ (КНСБ). Не са извършвани промени в 
Управителния съвет на компанията.  

По заложените за изпълнение през 2018г. 
количествено измерими цели на компанията е 
отчетено добро изпълнение. Като основна трудност 

в дейността, се запазва натискът от останалите 
фондове към прехвърляне на осигурени лица от 
фондове управлявани от оценяваното дружество. 

Компанията декларира, че ще продължи усилията си 
за подготовка, обучение и усъвършенстване 
професионалните качества на своите служители и 
привличаните осигурителни посредници. За 
последните е създадена специална секция във 
външния сайт на компанията, на която се 
предоставя необходимата за дейността им 
информация (включително обучителни и рекламни 
материали, лични отчети за продажбите и 
заработените комисионни възнаграждения). За 
собствените служители продължава развитието и 
надграждането по проекта за свързване на СRM 
система за планиране и отчитане на дейността по 
продажбите с персонални таблети и компютри (с 
каквито вече са оборудвани търговските структури 
на компанията).  

Основни моменти във финансовото състояние на 
ПОК „Доверие“ АД през периода на актуализация, 
могат да бъдат обобщени като: 

Общият размер на печалбата на компанията за 
2018г. спада до най-ниското си за последните 
четири години ниво от 16 416 хил.лв, но за първого 
шестмесечие на 2019г. резултатът от оперативна 
дейност бележи ръст от 22.4% на годишна база, в 
резултат на ръст на приходите (5.1% ръст) и 
намаление на разходите за оперативна дейност (с 
8.4%) спрямо същия период на 2018г. 
Оперативната рентабилност намалява с 3.15 п.п. в 
края на 2018г., но в средата на 2019г. отчетената  
стойност е по-висока – 51.02%. Оперативната 
рентабилност на оценяваната компания продължава 
да бъде по-висока от средната за останалите 
компании в сектора; 

Показателят нетна рентабилност след най-
високата си стойност от предходния период, отчита 
намалeние до 42.0% за 2018г., но отново през 
първото полугодие на 2019г. бележи нарастване до 
44.33%.  

Рентабилността на собствения капитал се 
оценява като висока и осигуряваща стабилността на 
компанията и водената политика на изплащането на 
дивиденти на акционерите. В средата на 2019г. 
показателят се запазва на същото ниво от юни 
2018г. - 18.74%.  

През 2018г. покритието на текущите задължения 
от ликвидни активи намалява от 12.4 за 2017г. на 
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9.2, като следва да се взема предвид значителният 
ръст, отчетен през предходната година. 

Съотношението Капиталова база / Минимално 
изискуем капитал за четвърта поредна година 
бележи плавно повишение (след регистрирания през 
2014г. спад). В средата на 2019г. също се 
наблюдава ръст на годишна база като 
съотношението достига стойност от 8.95 (при 7.214 
за юни 2018г.). Тези стойности на компанията 
остават на равнища превъзхождащи всички 
останали компании в сектора (показано в таблицата 

по-долу), с изключение на ПОК „ДСК – Родина“, 
което е оценено положително от рейтингова гледна 
точка. 

Нивото на обща задлъжнялост в края на 2018г. се 
покачва слабо, докато коригираната обща 
задлъжнялост намалява, като и двата показателя 
варират в тесни граници за анализирания период. 

В периода на актуализация финансовото състояние 
на ПОК „Доверие” АД остава много добро. 

 

Основни финансови показатели ПОК  „Доверие”      

Показател 6.2019 6.2018 2018 2017 2016 2015 

Ликвидни активи / Текущи задължения 5.854 6.435 9.164 12.405 8.997 8.018 

Капиталова база / Минимално изискуем капитал 
8.947 7.214 9.934 8.577 7.990 7.566 

Оперативна рентабилност 51.02% 43.81% 46.30% 49.45% 46.69% 48.63% 

Нетна рентабилност 44.33% 36.94% 42.00% 50.05% 48.24% 48.32% 

Рентабилност на собствения капитал 18.74% 18.74% 32.03% 44.92% 43.14% 43.84% 

Обща задлъжнялост 4.8% 3.1% 3.3% 2.3% 3.1% 3.9% 

Коригирана обща задлъжнялост 48.3% 51.0% 43.9% 46.2% 45.1% 44.4% 

 
Основни финансови показатели УПФ, ППФ,  ДПФ 

    

Нетни активи (хил.лв.) 3 652 006 3 331 236 3 378 369 3 227 072 2 786 256 2 478 550 

Брой осигурени лица 1 204 274 1 211 228 1 212 795 
 

1 210 101 1 196 455 1 187 772 
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*Рейтингова история: 

  
Първоначален 
рейтинг 2004 

Актуализация 
2006 

Актуализация 
2007 

Актуализация 
2008 

Актуализация 
2009 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ           
ПОК ДОВЕРИЕ АД 

          

Дългосрочен рейтинг : BBB+ A- A- A- A- 

Перспектива : положителна стабилна положителна стабилна стабилна 

РЕЙТИНГ   УПФ ДОВЕРИЕ           

Рейтинг :  A- pf  A- pf  A- pf  A- pf  A- pf  

Перспектива : стабилна стабилна стабилна стабилна стабилна 

РЕЙТИНГ   ППФ  ДОВЕРИЕ           

Рейтинг :  A- pf  A- pf  A- pf  A- pf  A- pf  

Перспектива : стабилна стабилна стабилна стабилна стабилна 

РЕЙТИНГ   ДПФ ДОВЕРИЕ           

Рейтинг :  A- pf  A- pf  A- pf  A- pf  A- pf  

Перспектива : стабилна стабилна стабилна стабилна стабилна 

  
Актуализация Актуализация Актуализация Актуализация Актуализация 

19.08.2010 25.07.2011 10.08.2012 26.08.2013 23.09.2014 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ   
ПОК  ДОВЕРИЕ АД 

          

Дългосрочен рейтинг: A- A- A- A- A- 

Перспектива: положителна положителна стабилна стабилна стабилна 

Краткосрочен рейтинг: А-1 А-1 А-1 А-1 А-1 

РЕЙТИНГ УПФ ДОВЕРИЕ           

Рейтинг:  A- pf  A- pf  A- pf  A- pf  A- pf  

Перспектива: положителна положителна стабилна стабилна стабилна 

РЕЙТИНГ  ППФ  ДОВЕРИЕ           

Рейтинг:  A- pf  A- pf  A- pf  A- pf  A- pf  

Перспектива: положителна положителна стабилна стабилна стабилна 

РЕЙТИНГ  ДПФ ДОВЕРИЕ           

Рейтинг:  A- pf  A- pf  A- pf  A- pf  A- pf  

Перспектива: положителна положителна стабилна стабилна стабилна 

Дата на комитет:  30.9.2015 12.10.2016 10.11.2017 16.11.2018 
 

Дата на публикуване 01.10.2015 14.10.2016 14.11.2017 19.11.2018  

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ   
ПОК  ДОВЕРИЕ АД 

Актуализация Актуализация Актуализация Актуализация  

Дългосрочен рейтинг: A- 
стабилна 

А-2 

A- 
стабилна 

А-2 

A- 
стабилна 

А-2 

A- 
стабилна 

А-2 

 

Перспектива:  

Краткосрочен рейтинг:  

РЕЙТИНГ УПФ ДОВЕРИЕ   
A- pf  

стабилна 

  
A- pf  

стабилна 

  
A- pf  

стабилна 

  
A- pf  

стабилна 

 

Рейтинг:   

Перспектива:  

РЕЙТИНГ  ППФ  ДОВЕРИЕ   
A- pf  

стабилна 

  
A- pf  

стабилна 

  
A- pf  

стабилна 

  
A- pf  

стабилна 

 

Рейтинг:   

Перспектива:  

РЕЙТИНГ  ДПФ ДОВЕРИЕ   
A- pf  

стабилна 

  
A- pf  

стабилна 

  
A- pf  

стабилна 

  
A- pf  

стабилна 

 

Рейтинг:   

Перспектива:  

 
 


