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Кредитен рейтинг на община Созопол 

Дата на Рейтингов комитет: 02.06.2020 03.12.2020 03.06.2021 

Дата на публикуване: 05.06.2020 04.12.2020 04.06.2021 

Дългосрочен кредитен 
рейтинг: 

ССС ССС ССС (о) 

Перспектива: Стабилна Стабилна - 

Краткосрочен кредитен 
рейтинг: 

С С С (о) 

Дългосрочен рейтинг по 
национална скала 

ССС (BG) ССС (BG) ССС (BG) (о) 

Перспектива: Стабилна Стабилна - 

Краткосрочен рейтинг по 
национална скала: 

С (BG) С (BG) С (BG) (о) 

*(о) оттеглен рейтинг  
*Бележки: 

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

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

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 (ЕОЦКП), без териториални или 
други ограничения. 

На заседание, проведено на 03.06.2021г., 
Рейтинговият комитет на БАКР – Агенция 
за кредитен рейтинг взе решение за 
оттегляне на кредитните рейтинги на 
община Созопол, както следва: 

o Дългосрочен кредитен рейтинг: 
ССС, перспектива „стабилна“, 
краткосрочен кредитен рейтинг С; 

o Дългосрочен рейтинг по 
национална скала: ССС (BG), 
перспектива „стабилна“, 
краткосрочен рейтинг по 
национална скала С(BG) 

 

Оттеглянето на рейтингите се извършва 
на база непредоставяне на информация от 
страна на рейтингованата община, което 
възпрепятства адекватната и 
достоверна оценка на финансовото й 
състояние. 

Извършеното е в съответствие с 
вътрешните процедури на БАКР. 

 

Използвана е официално приетата от 
БАКР методология за присъждане на 
кредитен рейтинг на община. Публичната 
версия на методологията (включително 
дефиницията за неизпълнение) е достъпна 
на следния електронен адрес: 

https://www.bcra-
bg.com/files/Municipality_Methodology_2018_bg.pdf 

 

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 
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