
    

  

 

БЪЛГАРИЯ  
бул. Евлоги Георгиев 95 

София 1142 
тел. (+359 2) 9876363 

www.bcra-bg.com  
 

  

Република България 
 

Април 2020 г. 

Радостина Стаменова 

Водещ икономически анализатор 

stamenova@bcra-bg.com 

Калина Димитрова 

Икономически анализатор 

k.dimitrova@bcra-bg.com  

 

ДЪРЖАВЕН РЕЙТИНГ 
Първоначален 

рейтинг 
Периодичен 

преглед 
Периодичен 

преглед 
Периодичен 

преглед 
Периодичен 

преглед 

Публично оповестяване: 12.09.2014  12.05.2017  10.11.2017 04.05.2018  17.04.2020  

Рейтингов комитет: 05.09.2014  10.05.2017  08.11.2017  03.05.2018   15.04.2020  

Дългосрочен рейтинг: нВВВ- нВВВ- нВВВ- нВВВ нВВВ 

Перспектива: негативна стабилна положителна стабилна стабилна 

Краткосрочен рейтинг: нА-3 нА-3 нА-3 нА-3 нА-3 

● н – непоискан рейтинг 

  
БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

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 потвърждава непоисканите дългосро-
чен и краткосрочен държавен кредитен рейтинг 
на Република България и перспективата, 
свързана с тях: 
 

Дългосрочен рейтинг: нВВВ 
Краткосрочен рейтинг: нА-3 
Перспектива: Стабилна 
 

 
 
Използвана е официално приетата от БАКР 
Методология за присъждане на държавен 
рейтинг:https://www.bcrabg.com/files/Sovereign_
Methodology_2019_bg.pdf  
 
За изработването на доклада и присъждането 
на рейтинга е използвана публична информа-
ция от Българска народна банка, Национален 
статистически институт, Министерство на 
финансите, Световната банка, Международния 
валутен фонд, Европейската комисия, база 
данни на БАКР и др. БАКР използва източници 
на информация, които смята за надеждни, но 
не гарантира точността, адекватността и 
пълнотата на използваната информация. 

 

*Бележки: 

1) Преди настоящата публикация кредитният рейтинг и рейтинговата перспектива бяха оповестени на оценяваното лице, 
като след извършеното оповестяване не са били извършвани корекции в кредитния рейтинг и/или рейтинговата 
перспектива; 

2) През последните 2 години БАКР не е предоставяла допълнителни услуги на рейтингованата единица или на свързана с 
нея трета страна; 

3) Потребителите на рейтинга могат да намерят информация за значението на всяка рейтингова категория в 
публикуваната на сайта на БАКР Глобална скала (https://www.bcra-bg.com/files/global_scale_bg.pdf), а за дефиницията 
за неизпълнение в Методологията за присъждане на държавен рейтинг (https://www.bcra-bg.com/files/Sovereign_ 
Methodology_2019_bg.pdf). 
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Анализ на рейтинговите фактори: 
 

Годината (2020) започна позитивно за България 
в политически план, с обновен състав на 
местната власт, напредък по подготовката на 
страната за членство в Банковия съюз и 
съответно включване на лева във Валутния 
механизъм II (ERM II). Възникването на 
пандемията от COVID-19 в световен мащаб 
обаче превърна справянето с проблема в един 
от основните приоритети както в България, така 
и във всички нейни политически и икономически 
партньори. В страната беше обявено извън-
редно положение на 13.03.2019 г. заради 
безпрецедентната криза, последвано от редица 
законодателни мерки на правителството за 
ограничаване на негативните икономическите 
последици. Ефектите предстои да бъдат 
измерени и оценени, като на този етап 
прогнозите крият риск от неточност поради 
глобалната неопределеност относно изхода от 
ситуацията.  
 
Фигура 1: Приноси към растежа на БВП по разходни 
компоненти: 2015 - 2019  

 
Източник: Национален статистически институт  
 

Растежът на българската икономика се 
ускорява от 3.1% през 2018 г. до 3.4% през 
2019 г., но положителният принос на вътрешно-
то търсене като цяло отслабва. На фона на 
благоприятното развитие на трудовия пазар 
през изминалата година и ръста в кредитиране-
то, потребителските разходи на домакинствата 
отчитат ускорен темп на прираст от 5.8% в 
реално изражение, а публичното потребление 
също оказва положителен принос към общия 
ръст на икономическата активност през 2019 г. 
От друга страна, повишената несигурност 
рефлектира върху инвестиционните решения 

на фирмите в страната. Бруто образуването на 
основен капитал губи динамика, отчитайки 
реален ръст от 2.2% при 5.4% през 2018 г., а 
изменението на запасите има силно огранича-
ващ ефект върху растежа на БВП през 2019 г. 
Същевременно отрицателният принос на 
нетния износ значително намалява, основно 
поради забавянето на вноса. Намалението на 
запасите и ниското инвестиционното търсене в 
страната ограничават реалното нарастване на 
вноса до 2.4% от 5.7% през 2018 г. От своя 
страна, ръстът на реалния износ се покачва с 
0.2 п.п. на годишна база до 1.9%, но остава 
потиснат от слабото външно търсене. 
 
Фигура 2: Приноси към растежа на БДС: 2015 – 2019  

 
Източник: Национален статистически институт  
 
Услугите и индустрията са основните икономи-
чески двигатели от страна на предлагането. 
През 2019 г. ръстът на БДС се забавя с 0.5 п.п. 
на годишна база до 3%. Всички сектори имат 
положителен принос за общия растеж през 
изминалата година, като забавянето се дължи 
изцяло на по-ниската динамика в сектора на 
услугите, който отчита реален ръст от 3.1% при 
5.8% през 2018 г. Добавената стойност на 
индустриалния сектор нараства с 2.6% през 
2019 г., след спад от 1.5% през 2018 г., а ръстът 
в строителството достига 3.4%.  

Номиналният износ на стоки се ускорява до 
4.2% през 2019, докато темпът на прираст на 
вноса отчита забавяне до 3.6%. Ускорението на 
износа е основно по линия на третите страни, 
поради което относителният дял на износа към 
ЕС леко се понижава до 66.4% от общия. 
Същевременно забавяне от страна на вноса е 
по-силно изразено при вноса от трети страни. 
Измененията в стоковата структурата през 2019 
г. до голяма степен са повлияни от ръста при 
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енергийните ресурси и потребителските стоки. 
Обменът на инвестиционни стоки като цяло се 
забавя, а търговията с метали намалява на 
годишна база, в съответствие със забавянето в 
темповете на индустриалното производство в 
еврозоната през изминалата година. 

Настоящата криза, породена от разпростра-
нението на коронавируса, значително изменя 
очакванията ни за развитието както на 
българската, така и на световната икономика. 
Най-засегнатите сектори в момента са тези с 
принудително ограничена дейност, но сериозен 
спад на добавената стойност очакваме и в тези, 
които са силно зависими от глобалните вериги 
за доставки или са високо чувствителни към 
потребителското поведение. Макар и преките 
ефекти да варират в отделните сектори, 
практически всички икономически дейности в 
страната ще понесат косвените ефекти от 
общия спад в разходните компоненти на БВП.  

Основните двигатели на растежа – частно 
потребление, инвестиции и износ, ще бъдат 
силно ограничени, което ще доведе до реален 
спад на БВП през настоящата година. 
Потребителските разходи ще намалеят поради 
въведените в страната извънредни мерки, 
резкия скок в безработицата и намаляването на 
разполагаемия доход на домакинствата. Допъл-
нителен ефект ще има и високата несигурност, 
водеща до ограничаване на потреблението с 
цел формиране на предпазни спестявания. 
Несигурността ще се отрази още по-
неблагоприятно на частната  инвестиционна 
активност в страната. Тези ефекти неминуемо 
ще се проявят и в икономиките на основните 
търговски партньори на България, поради което 
външното търсене ще продължава да се 
влошава. Същевременно изпълнението на вече 
сключените експортни поръчки е силно затруд-
нено от въведените в условията на пандемия 
бариери, които ще предизвикат сериозен спад и 
в износа на услуги.  От друга страна, отрица-
телният принос на нетния износ ще бъде 
частично ограничен от очакваното намаление 
на вноса в страната. 

Текущата сметка на България отчита излишък 
от 2013 г. насам, като през 2019 г. положител-
ното салдо нараства с 1 679 млн. евро на 
годишна база, достигайки 2 452 млн. евро (4% 
от БВП). Най-съществен принос за тази дина-

мика има спадът от 32.5% в дефицита по 
първичния доход, резултат основно от по-
ниския размер на изплатения доход от преки 
инвестиции. Поради изпреварващо нарастване 
на стоковия износ спрямо вноса през изминала-
та година, търговският дефицит се понижава до 
1 686 млн. евро при 1 858 млн. евро през 2018 
г. Същевременно излишъкът в търговията с 
услуги нараства с 13.2%, а положителното 
салдо по вторичния доход отчита годишен ръст 
от 14.5% 

Фигура 3: Текуща сметка: 2015 –  2019  

 
Източник: Българска народна банка (БНБ) 

През 2019 г. потокът от преки чуждестранни 
инвестиции1 в страната възлиза на 1 092 млн. 
евро (1.8% от БВП), като отчита повишение от 
64 млн. евро спрямо предходната година. 
Ръстът на инвестиционните потоци се дължи 
изцяло на дълговите инструменти, докато 
инвестициите под формата на дялов капитал 
регистрират нетен отлив, а реинвестираната 
печалба се понижава на годишна база.  

Фигура 4: Брутен външен дълг: 2015 – 2019 

 
Източник: Българска народна банка (БНБ) 

 
1 Отчетени в съответствие с принципа на първоначалната 
посока на инвестицията. 
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Брутният външен дълг в края 2019 г. възлиза 
на 34 071 млн. евро. Съотношението на дълга 
към БВП на страната отчита спад от 4.1 п.п. на 
годишна база до 56.2% от БВП, докато в 
номинално изражение дългът нараства с 269 
млн. евро. Увеличение на дълга се наблюдава 
при всички сектори с изключение на сектор 
„държавно управление“, който отчита намале-
ние от 113 млн. евро спрямо края на 2018 г. 
Дългосрочният дълг запазва превеса си в 
матуритетната структура с дял от 75.3%, а 
покритието на краткосрочния външен дълг с 
международни резерви достига 294.9%.  

Нетният външен дълг към края на 2019 г. е 
отрицателен в размер на 2 176 млн. евро или 
3.6% от БВП. Намалението от 784 млн. евро 
спрямо края на 2018 г. се дължи на по-голямото 
увеличение на брутните външни активи в 
сравнение с нарастването на брутния външен 
дълг. За повишената външна устойчивост на 
страната свидетелства и подобрението на 
нетната международна инвестиционна пози-
ция, отрицателното салдо по която спада до 
31.6% от БВП при 36.8% в края на 2018 г.   

Стойността на международните резерви на 
БНБ възлиза на 26 503 млн. евро към края на 
март 2020 г., като отбелязва увеличение от 
5.9% спрямо същия период на предходната 
година. Индикаторите за адекватност на 
резервите запазват традиционно високите си 
нива. Към края на 2019 г. покритието с резерви 
на осреднения внос на стоки и нефакторни 
услуги се равнява на 8.2 месеца., а покритието 
на паричната база възлиза на 149.6%, което е 
солиден буфер, гарантиращ стабилността на 
валутния борд в страната.  

Пазарът на труда през изминалата година 
регистрира рекордно ниска безработица (4.2% 
от активното население над 15 г. възраст) и 
рекордно висока заетост (54.2%) за последните 
15 години. При тази ситуация обаче ниската 
икономическа активност на младежите до 29 
години (16.7% NEET rate) и прогресивно 
нарастващата вариация на коефициента на 
безработица по статистически райони от 20.2% 
през 2015 г. до 58.0% през 2019 г. сигнализират 
за продължаващи структурни проблеми. 
Очакваме условията на пазара на труда да се 
влошат в хода на текущата година, а безрабо-
тицата да нарасне чувствително.  

Доходите от труд също запазват възходящата 
си тенденция през изминалата година. Средна-
та месечна брутна работна заплата достига 
1 274 лв. (651 евро), при отбелязан двуцифрен 
ръст и в частния, и в публичния сектор, както и 
10-процентно повишение на минималната 
заплата за страната. Въпреки бързия растеж, 
покупателната способност на населението 
достига едва половината от средната за ЕС 
към 2018 г., измерена чрез БВП в ППС на глава 
от населението. Съответно, темпът на прираст 
на общите разходи за труд нарежда България 
втора след Румъния и далеч над средно-
европейското равнище през 2019 г.  
 
Фигура 5: ХИПЦ – год. темп на изменение: 2017 – 2019 

 
Източник: Национален статистически институт  
 
Средногодишната инфлация, измерена чрез 
ХИПЦ, през 2019 г. възлиза на 2.5%, като 
отчита леко забавяне спрямо темпа си (2.6%) 
през 2018 г. Основен инфлационен двигател са 
цените на храните, които бележат годишен ръст 
от 4.9% средно за 2019 г. Хранителните стоки 
заемат по-голям относителен дял в българката 
потребителска кошница, поради което и 
средногодишната инфлация, измерена чрез 
индекса на потребителките цени достига 3.1%. 
през 2019 г.  

През настоящата година очакваме забавяне в 
инфлационния темп поради комплексното 
влияние на различни фактори. Икономическите 
ефекти от безпрецедентната здравна криза - 
спадът на заетостта, ограничението на разпо-
лагаемия доход и повишената несигурност ще 
допринесат за по-слабо търсене и съответно 
спад на цените на редица услуги и стоки за 
дълготрайна употреба. От друга страна, 
тенденцията на ускорено покачване в цените на 
хранителните стоки ще се запази и ще 
затвърди ролята си на основен инфлационен 
двигател през идните месеци. Същевременно 



 

ДЪРЖАВЕН РЕЙТИНГ 
Република България 

нBBB / нA-3 (перспектива: стабилна) 
Април 2020 г. 

Евлоги Георгиев 95, ет. 1 
гр. София 1142 

тел.:(+359-2) 987 6363     
www.bcra-bg.com        

 

БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
 
5 

колапсът в световните цени на петрола, спадът 
в потреблението на горива и значително по-
ниските вносни цени на природния газ ще 
доведат до поевтиняване на енергийните стоки, 
което по косвена линия допълнително ще 
ограничи общото нарастване на цените.  

Фигура 6: Бюджетно салдо по КФП: 2015 – 2019  

 
Източник: Министерство на финансите 

България навлиза в настоящата криза със 
стабилна фискална позиция. След три 
поредни години с излишък (2016-2018), през 
2019 г. консолидираната фискална програма 
отчита касов дефицит в размер на 1% от БВП, 
при заложена бюджетна цел за дефицит от 
2.1% от БВП. В съответствие с благоприятното 
макроикономическо развитие през изминалата 
година, общите бюджетни приходи отчитат ръст 
от 11.1%, а годишният темп на нарастване на 
разходите възлиза на 14.4%. Динамиката на 
разходите се определя основно от по-високия 
размер на капиталовите разходи, увеличението 
на разходите за персонал, както и по-високите 
социални и здравноосигурителни плащания. 
Отчетеният през 2019 г. дефицит в голяма 
степен се дължи на извършените еднократни 
разходи във връзка с покупката на американ-
ските изтребители F-16. Като се изключи 
ефектът на предплатените капиталови разходи, 
бюджетното салдо е положително както на 
начислена база, така и на касова основа. 
 
Първоначално заложената бюджетна цел за 
2020 г. бе постигане на балансирано салдо, но 
кризата с COVID-19 доведе до извънредна 
актуализация на разчетите поради очакваното 
неизпълнение на приходите и необходимостта 
от извършването на допълнителни разходи. С 
ревизията прогнозното салдо по КФП се изменя 
на дефицит в размер на 3.5 млрд. лв. или 3% от 
прогнозния БВП. Общото увеличение на 

разходната сума осигурява финансиране на 
мерките за подпомагане на икономиката, като 
не се залага намаление на първоначално 
планираните разходи. С цел запазване на 
заетостта и облекчаване на бизнеса, държава-
та ще поеме 60% от размера на осигурителния 
доход и дължимите осигурителни вноски за 
сметка на осигурителя. За тази мярка ще могат 
да кандидатстват работодателите със спряна 
дейност или рязък спад на приходите, а 
компенсациите ще се изплащат за срока на 
извънредното положение, но за не повече от 
три месеца. В тази връзка са планирани 
допълнителни разходи в размер на 1 млрд. лв. 
по бюджета на Фонд „Безработица“, от който 
ще се изплащат и компенсациите по схемата 
60/40, а още 430 млн. лв. са предвидени за 
компенсиране на очаквано неизпълнение на 
приходите по бюджета на държавното 
обществено осигуряване. Друга важна мярка за 
подкрепа на икономиката е увеличението на 
капитала на Българската банка за развитие със 
700 млн. лв. С тях ще отпускат портфейлни 
гаранции към търговските банки, като 500 млн. 
лв. ще бъдат насочени към заеми за бизнеса, а 
с 200 млн. лв. ще се гарантират безлихвени 
дългосрочни заеми за хора в неплатен отпуск 
Максимално заеманата сума за тях може да 
бъде до 4 500 лв., теглена наведнъж или на три 
транша от по 1500 лв. Със 70 млн. лв. се 
увеличават и разходите за лихви предвид 
планираното увеличение на дълговото 
финансиране. 
 
Актуализацията се базира на макро-прогнозата 
на правителството за 3% спад на БВП, 
покачване на безработицата с 2 п.п. на годишна 
база до 6.2%, нулева инфлация и двуцифрен 
спад в износа на страната. При този сценарий 
неизпълнение-то на годишните приходни 
разчети е оценено на около 2.44 млрд. лв. На 
фона на общата неопределеност обаче, тази 
прогноза може да се окаже и доста 
оптимистична, което означава, че до края на 
годината е възможна и нова ревизия на 
фискалните параметри.   
 
Държавният дълг към края на 2019 г. възлиза 
на 22 023 млн. лв. или 18.6% от БВП, като 
бележи абсолютно намаление от 43 млн. лева 
спрямо края на 2018 г. и спад от 1.5 п.п. в 
съотношението му към БВП. Понижението се 
дължи на извършените през годината регуляр-
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ни погашения по дълга в обращение, които 
превишават размера на новопоетия дълг. През 
2019 г. на вътрешния пазар са пласирани ДЦК с 
обща номинална стойност от 969.8 млн. лв. 
(вкл. 10.5-годишна емисия в размер на 400 млн. 
лв. и 20-годишна емисия с номинал от 569.8 
млн. лв.) Правителството използва набраните 
средства за финансиране на част от сумата за 
покупката на изтребителите F-16.  

Фигура 7: Държавен дълг на Република България: 
2015 – 2019 

 
Източник: Министерство на финансите 

Спешната актуализация на бюджета за 2020 г. 
включва увеличение на лимита за поемане на 
нов дълг от 2.2 на 10 млрд. лв. Пласираният 
дълг от началото на годината е с номинал от 
1.2 мрлд. лв., което означава, че при необхо-
димост правителството има възможност да 
емитира още 8.8 млрд. лв. до края на 2020 г. С 
цел осигуряване на гъвкавост и бързина при 
дълговото управление, таванът на глобалната 
средносрочна програма за емитиране на дълг 
на международните капиталови пазари (GMTN) 
също е коригиран - от 8 на 10 млрд. евро, 5.1 
млрд. евро от които вече са пласирани през 
2015 и 2016 г.   

Фигура 8: Валутна структура на дълга на подсектор 
„Централно управление“ към края на 2019 г. 

 
Източник: Министерство на финансите 

Лихвената и валутната структура на дълга 
минимизират рисковете по обслужването му. 
Относителният дял на дълга с плаващи лихви 
възлиза на едва 3.7% от общия дълг на 
подсектор „Централно управление“2 към края 
на 2019 г. Деноминираният в евро дълг заема 
водещо място във валутната структура с дял от 
79.5%, следван от дълга в национална валута с 
дял от 20.1%, което обуславя нисък валутен 
риск в контекста на функциониращия в страна-
та валутен борд.  

Наличните средства във фискалния резерв на 
страната осигуряват своеобразен буфер срещу 
ликвидния риск. Към края на февруари 2020 г. 
тези средства възлизат на 10 636 млн. лв., като 
отчитат повишение от 1 868 млн. лв. спрямо 
края на 2019 г. Общата сума на плащанията по 
главници на ДЦК, падежиращи през настояща-
та и следващата година, е в размер на 1 120 
млн. лв. Значително по-големи траншове се 
очертават за периода 2022-2024 г., през който 
падежират три от емисиите еврооблигации. 

Фигура 9: Дългосрочен лихвен процент за оценка на 
степента на конвергенция:  I 2018 – II 2020 

 
Източник: Евростат 

Устойчивостта на публичния дълг е подкрепена 
и от ниския дял на лихвените плащания, които 
се равняват на едва 1.5% от общите приходи 
през 2019 г. Българските ДЦК се отличават с 
най-ниско ниво на доходност сред страните-
членки на ЕС извън еврозоната. Дългосрочният 
лихвен процент за оценка на степента на 

 
2 Дългът на подсектор „Централно управление“ към края 
на 2019 г. възлиза на 23 556 млн. лв. или 19.9% от БВП. В 
сравнение с нивото на дълга през 2018 г. се отчита 
намаление от 337 млн. лв. или спад от 1.9 п.п. в 
съотношението му към БВП. 
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конвергенция се понижава до исторически 
минимум от 0.12% през февруари 2020 г., като 
през март се отчита леко повишение до 0.15%. 
Разпространението на коронавируса, очаквана-
та рецесия и сериозните фискални разходи 
като цяло ще повишат предпазливостта на 
дълговите пазари и ще повишат изискуемата 
доходност, но към момента не отчитаме риск за 
достъпа до финансиране на българското прави-
телство предвид ниското съотношение на 
публичния дълг към БВП. 

През 2019 г. банковият сектор продължава 
общото си позитивно развитие, като остава 
динамичен, рентабилен и с нарастващи общи 
активи при продължаваща консолидация. 
Ликвидността е значителна и е допълнително 
подкрепяна от устойчивия ръст на депозитната 
база. Това генерира доверие към сектора, от 
който се очаква да отговори на предизвикател-
ствата на 2020 г.  

През 2019 г. размерът на брутния кредитен 
портфейл на банковата система (изкл. кредит-
ните институции) запази възходящия си тренд и 
нарасна с 8.8% на годишна база от (8.6% през 
2018 г.) с основния принос на кредитите към 
домакинства. Кредитният ръст в България 
благоприятства и процеса по подобряване 
качеството на банковите портфейли, като 
делът на необслужваните кредити спадна до 
6.5% (7.6% в края на 2018 г.), а коефициентът 
на покритие с присъщата им обезценка  остана 
близко до отчитаното през последните години – 
48.6%. През 2020 г. очакваме преустановяване 
на позитивната тенденция и повишен риск за 
събираемостта на кредитите, отпуснати най-
вече към секторите, които прекратиха дейност-
та си в резултат от противоепидемичните мерки 
в страната. 

С разрастването на текущите и очакваните 
сериозни икономически трудности се увеличава 
и значението на капиталовата адекватност на 
банките. Въпреки ускорения растеж на рискови-
те експозиции от последните три години обща-
та капиталова адекватност на системата остава 
висока: 20.2%, при 20.4% към края на 2018 г. На 
ниво индивидуални банки са налице вариации 
по отношение на показателите за адекватност 
на капитала, както бе идентифицирано и от 
проверката на качеството на активите на ЕЦБ  
от 2018-2019 г. Към началото на 2020 г. е в ход 

изпълнението на капиталовите планове на две 
банки, съгласувани с надзорните органи, за 
стабилизиране на капиталовите им позиции.  

На 19.03.2020 г. БНБ, в рамките на своя 
мандат, обяви пакет от мерки, насочени 
основно към допълнително укрепване на капи-
тала и ликвидността на банките във връзка с 
пандемията от COVID-19. Мерките се оценяват 
на 9.3 млрд. лв. и включват капитализиране на 
печалбата, генерирана през 2019 г. в банковата 
система, отмяна на предвидените за 2020 г. и 
2021 г. увеличения на антицикличния капиталов 
буфер, намаляване на чуждестранните експо-
зиции на търговските банки. Също така, след 
обявяването от ЕБО на насоки относно 
мораториумите върху плащания по редовните 
експозиции на клиенти, засегнати от мерките 
срещу пандемията (EBA/GL/2020/02), Асоциа-
цията на българските банки се включи в 
инициативата. Предвидени са три стандартизи-
рани механизма за отсрочване на изискуеми 
задължения, от които ще се избира по взаимно 
съгласие между банките и техните клиенти за 
срок до 6 месеца в рамките на 2020 г.: за 
отсрочване на главница и лихва; за отсрочване 
на главница; за револвиращи продукти. 
Отсрочените задължения по този ред няма да 
се прекласифицират като необслужвани и 
съответно няма да водят до допълнителни 
разходи и капиталови изисквания в банките. 

 
Перспектива 

 
Стабилната перспектива отразява мнението 
на БАКР, че рисковете за рейтинга на България 
са балансирани. Предвид глобалната здравна 
криза очакваме сериозен спад в икономическа-
та активност, но оценяваме положително 
факта, че България навлиза в тази криза с 
благоприятна фискална позиция, като отчита 
едно от двете най-ниски нива на публична 
задлъжнялост в ЕС. На мнение сме, че 
дълбочината на рецесията в голяма степен 
зависи както от продължителността на мерките 
за социална изолация, така и от адекватността 
на правителствената стратегия за възстано-
вяване на икономиката. Външните дисбаланси 
прогресивно намаляват през изминалите 
години, а страната също така поддържа високо 
ниво на валутни резерви и към момента 
демонстрира относително добра устойчивост 
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на краткосрочни шокове. Очакваме правител-
ството да продължи да работи усилено по 
изпълнението на плана за присъединяване към 
ERM II и Банковия съюз, което допълнително 
би спомогнало за намаляване на финансовите 
рискове. От друга страна, кредитният рейтинг 
на България остава ограничен от ниския доход 
на човек от населението и оценките за 
институционалния напредък.  
 
Положително влияние върху рейтинга или 
перспективата на страната биха оказали 
следните фактори: 

- Изпълнение на важни структурни реформи и 
напредък в проблемни за страната области 
като борбата с корупцията;  

- Включване на българския лев в ERM II; 

- Ускоряване на процеса на реална конверген-
ция към средното за ЕС ниво на доходи. 

 
Негативно влияние върху рейтинга или 
перспективата на страната биха оказали 
следните фактори: 

- Възникване на политическа нестабилност; 

- Продължителен спад в икономическата 
активност; 

-  Влошаване на бюджетното салдо над 
прогнозираното, водещо до сериозен ръст в 
нивото на държавния дълг; 

- Възобновяване на външните дисбаланси и 
спад в международните резерви; 

- Поява на стрес във функционирането на 
финансовата система на страната. 
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Регулаторни оповестявания 
 

Инициатива за рейтинга: 

Този рейтинг е непоискан 
 

Непоискан държавен рейтинг 

С участието на оценяваната единица или на 
свързана с нея трета страна 

НЕ 

С предоставен достъп до вътрешните 
документи 

НЕ 

С осигурен достъп до ръководството на 
оценяваната единица 

НЕ 

 
 
Пълната версия на политиката на БАКР 
относно непоискани кредитни/държавни рейтин-
ги може да бъде изтеглена от: 
https://www.bcra-bg.com/files/policy_unsolicited_rating_bg.pdf  
 

 
 

Резюме на протокола от Рейтинговия 
комитет 

 
На 15.04.2020 г. се проведе заседание на 
Рейтингов комитет на „БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА 
КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ” АД (БАКР), на което бе 
разгледан резултат от редовен преглед на 
непоискания държавен рейтинг на Република 
България. Заседанието бе ръководено от д-р 
Кирил Григоров в качеството му на председа-
тел на Рейтинговия комитет. Членовете на 
Рейтинговия комитет обсъдиха редица 
рейтингови фактори, включени в модела за 
оценка и анализирани в рейтинговия доклад, 
съгласно Методологията за присъждане на 
държавен рейтинг.  
 
Членовете на Комитета обсъдиха очакваните 
икономически ефекти от предприетите дейст-
вия за борба с коронавируса, като детайлно 
бяха анализирани следните  аспекти: 

− Очакваният спад на икономическата актив-
ност в страната и значителното влошаване 
на външната среда; 

− Устойчивостта на икономиката към 
краткосрочни шокове; 

− Наличното фискално пространство и 
бюджетните мерки за подпомагане на 
икономиката; 

− Равнището и структурата на държавния 
дълг, които бяха оценени положително в 
сравнителен план; 

− Актуалното състояние на банковия сектор, 
което бе оценено като стабилно; 

− Процесът по присъединяване на българския 
лев към валутно-курсовия механизъм ERM II, 
който разглеждаме като важна стъпка за 
икономическо развитие на страната. 

 
Въз основа на тази дискусия бяха потвърдени 
непоисканият държавен рейтинг и перспектива-
та, свързана с него.  

https://www.bcra-bg.com/files/policy_unsolicited_rating_bg.pdf
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Таблици: 

Република България Развиваща се икономика1 

ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

  2019 2018 2017 2016 2015 

БВП (млн. лв.) 118 669 109 695 102 308 95 092 89 333 

Крайно потребление  (млн. лв.) 91 476 83 529 77 524 72 302 69 669 

Бруто капиталообразуване (млн. лв.) 23 129 23 328 20 349 18 081 18 810 

Износ на стоки и услуги (млн. лв.) 75 442 72 245 68 857 60 926 57 165 

Внос на стоки и услуги (млн. лв.) 71 378 69 408 64 421 56 217 56 311 

БВП (годишен реален темп на изменение; %) 3.4 3.1 3.5 3.8 4.0 

БВП на човек от населението2 (лв.) 16 970 15 610 14 460 13 340 12 450 

Средна месечна работна заплата, бруто (лв.) 1 274 1 146 1 037 948 878 

Коефициент на безработица3 (%) 4.2 5.2 6.2 7.6 9.1 

ХИПЦ, средногодишен темп на изменение (%) 2.5 2.6 1.2 -1.3 -1.1 

Обменен курс BGN / EUR 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 

Обменен курс BGN / USD 1.75 1.66 1.74 1.77 1.76 

ВЪНШЕН СЕКТОР 

млн. евро 2019 2018 2017 2016 2015 

Текуща сметка 2 452 774 1 825 1 551 55 

   Търговски баланс -1 686 -1 858 -766 -984 -2 622 

Услуги 3 764 3 326 3 053 3 410 3 081 

Първичен доход -1 680 -2 489 -2 316 -2 460 -2 044 

Вторичен доход 2 055 1 795 1 854 1 585 1 640 

Капиталова сметка 891 602 530 1 071 1 422 

Преки чуждестранни инвестиции4 1 092 1 028 1 619 927 2 001 

Брутен външен дълг 34 071 33 802 33 852 34 221 33 493 

Международна инвестиционна позиция -19 193 -20 662 -22 636 -23 289 -28 235 

Резервни активи на БНБ5 24 836 25 072 23 662 23 899 20 285 

% от БВП           

Текуща сметка 4.0 1.4 3.5 3.2 0.1 

   Търговски баланс -2.8 -3.3 -1.5 -2.0 -5.7 

   Услуги 6.2 5.9 5.8 7.0 6.7 

   Първичен доход -2.8 -4.4 -4.4 -5.1 -4.5 

   Вторичен доход 3.4 3.2 3.5 3.3 3.6 

Капиталова сметка 1.5 1.1 1.0 2.2 3.1 

Преки чуждестранни инвестиции4 1.8 1.8 3.1 1.9 4.4 

Брутен външен дълг 56.2 60.3 64.7 70.4 73.3 

Международна инвестиционна позиция -31.6 -36.8 -43.3 -47.9 -61.8 

Резервни активи на БНБ5 40.9 44.7 45.2 49.2 44.4 
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ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ 

млн. лв. 2019 2018 2017 2016 2015 

Приходи по КФП 44 049 39 651 35 317 33 959 32 200 

Разходи по КФП 45 199 39 516 34 471 32 494 34 685 

Бюджетно салдо по КФП -1 150 135 846 1 465 -2 485 

Държавен дълг6 22 023 22 066 23 534 25 751 22 714 

Вътрешен държавен дълг 5 479 5 454 6 712 6 725 7 283 

Външен държавен дълг 16 544 16 612 16 822 19 027 15 431 

Държавногарантиран дълг 1 732 1 877 1 997 1 673 587 

Фискален резерв 8 768 9 365 10 289 12 883 7 873 

% от БВП           

Приходи по КФП 37.1 36.1 34.5 35.7 36.0 

Разходи по КФП 38.1 36.0 33.7 34.2 38.8 

Бюджетно салдо по КФП -1.0 0.1 0.8 1.5 -2.8 

Държавен дълг6 18.6 20.1 23.0 27.1 25.4 

Вътрешен държавен дълг 4.6 5.0 6.6 7.1 8.2 

Външен държавен дълг 13.9 15.1 16.4 20.0 17.3 

Държавногарантиран дълг 1.5 1.7 2.0 1.8 0.7 

Фискален резерв 7.4 8.5 10.1 13.5 8.8 

БАНКОВА СИСТЕМА 

млн. лв. 2019 2018 2017 2016 2015 

Активи на банковата система 114 201 105 557 97 808 92 095 87 524 

Кредити и аванси (без КИ) 66 297 60 913 56 084 54 467 54 121 

Необслужвани кредити 6 120 6 795 8 292 9 961 11 026 

Дял на брутните необслужвани кредити (%) 6.5 7.6 10.2 12.9 14.5 

Депозити (без КИ) 91 853 84 571 78 406 74 129 69 276 

коефициенти (%)           

Обща капиталова адекватност  20.2 20.4 22.1 22.2 22.2 

Отношение на ликвидно покритие (LCR) 269.9 294.1 347.6 n/a n/a 

Възвръщаемост на активите (ROА)7 1.5 1.7 1.2 1.4 1.0 

Възвръщаемост на СК (ROЕ)7 11.8 13.3 9.6 10.6 8.1 

      1) Според класификация на МВФ (World Economic Outlook); 
      2) По данни на Евростат; 

3) Население на 15 и повече години; Наблюдение на работната сила; 
4) Съгласно принципа на първоначалната посока на инвестициите; 
5) Общ размер на активите на управление Емисионно на БНБ; 
6) „Държавен дълг“ е дългът, поет по реда на ЗДД; 
7) Коефициентът е изчислен по метода ТТМ (Trailing twelve months). 

 
Източници: БНБ, НСИ, Министерство на финансите, Световна банка, Международен 
валутен фонд, Европейска комисия, Евростат 


