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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  
 

1. Актуалност на проблема  
 

Необходимостта от присъждане на кредитни рейтинги на отделни 
държави, финансови институции, компании и емисии ценни книжа става 
все по-голяма с развитието на процеса на глобализация на финансовите 
пазари. Разрастването на спекулативната търговия с финансови 
инструменти допълнително подсилва динамиката на този процес. 

При дефиниране на понятието „кредитен рейтинг“ се използват както 
характеристиките на „голямата тройка“ ("big three“) като Moody's Investors 
Service, Standard & Poor’s и Fitch Ratings, така и на някои по-малки, но 
ефективно функциониращи агенции - DBRS (Dominion Bond Rating Service), 
Chengxin (China Chengxin Credit Rating Group), Dagong (Dagong Global Credit 
Rating) и JCR (Japan Credit Rating Agency). Тяхната водеща роля при 
формирането на кредитния рейтинг на стопанските субекти често ги 
поставя в центъра на вниманието на световната общественост и 
инвестиционния климат. В този ред на мисли, медийния интерес към 
дейността на тези агенции нарасна през последните години, когато 
различни големи компании и изпаднали във финансови затруднения 
държави станаха свидетели на понижаване на своите кредитни рейтинги. 
Това доведе до обществен и политически натиск върху кредитните 
агенции, което породи коментари относно тяхната независимост и 
ефективност на прилаганата методика. 

Развитието на глобалната финансова криза постави агенциите за кре-
дитен рейтинг в центъра на дискусиите относно проблемите на световната 
финансова система. Доскоро те се считаха за фактор, който способства за 
намаляване на информационните проблеми на кредитните пазари и за по-
добри инвестиционни решения, а днес по техен адрес се изказват най-
различни противоречиви мнения.  

Азиатската криза и някои големи корпоративни фалити в началото на 
десетилетието в Съединените щати поставиха под въпрос адекватността на 
присъжданите рейтинги. Сривът на ипотечните облигации доведе до сът-
ресения на финансовите пазари, световна рецесия и други събития, които 
засилиха критиките към тях. Агенциите бяха обвинени, че преследвайки 
по-големи печалби са действали против интересите на инвеститорите и са 
генерирали системен риск. 

Текущите проблеми с адекватността на кредитните рейтинги 
разкриват важното значение, което те имат за нормалното функциониране 
на финансовите пазари. За емитентите, търсещи ново финансиране, те 
дават достъп до по-широки възможности, по-ниска цена на капитала и по-
голямо доверие от страна на техните контрагенти. За инвеститорите в 
дългови инструменти рейтингите предоставят оценки за техния кредитен 
риск, като намаляват информационната асиметрия и позволяват вземането 
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на по-ефективни решения. Регулаторите на финансовите пазари използват 
кредитните рейтинги при рефинансиране на централните банки, 
определяне на капиталовите изисквания, ограничаване на допустимите 
инвестиции и множество други дейности на финансовите институции. 
Рейтинговите оценки, както и нормативните изисквания, обясняват 
съществената роля, която тези финансови институции играят на дълговите 
пазари. 

В светлината на слабото развитие на финансовия пазар у нас, недоста-
тъчно широкото използване на услугите на международните и национал-
ните рейтингови агенции от страна на търсещите капитали, както и недос-
татъчно задълбоченото и всеобхватно изследване на проблемите на тяхна-
та дейност, може с основание да се твърди, че настоящият дисертационен 
труд третира проблематика с безспорна значимост и актуалност. 

 

2. Обект и предмет на изследването 
 

Обект на изследване в настоящия дисертационен труд са агенциите за 
кредитен рейтинг, техните рейтингови оценки и приложението на 
дискретните математико-статистически методи за прогнозиране на 
техните бъдещи трендови динамики. 

Предмет на изследване е влиянието на рейтинговите агенции върху 
функционирането и развитието на финансовите пазари и по-конкретно 
връзката между присъдените рейтинги и някои фундаментални параметри 
на българския капиталов пазар. 

 

3. Изследователска теза 
 

В основата на дисертационния труд е заложена тезата, че рейтингови-
те агенции са важен индикатор за инвестиционната активност и равнище-
то на социално-икономическо развитие на съответната държава. Те пре-
доставят важна информация на инвеститорите за равнището на поемания 
риск при финансиране на икономически агенти с недостиг на капитали.  

В контекста на глобализацията на международните финансови пазари, 
ролята на агенциите за кредитен рейтинг все повече ще нараства, което 
изисква да се търсят нови техники от дискретната математика, 
множествения дискриминантен анализ и други матрични модели за по-
надеждно вероятностно прогнозиране и трансформиране на рейтинговите 
оценки. Същевременно, техните оценки трябва да бъдат адекватно-
професионални и „изчистени” от политически и други влияния. 

 

4. Цел и задачи на изследването  
 

Целта на дисертационния труд е да се аргументира и конкретизира 
влиянието на рейтинговите агенции върху развитието на финансовите па-
зари и в частност финансовия пазар в България. 
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Поставената цел се постига посредством решаването на следните ос-
новни задачи: 

1) Изясняване на същността и функциите на международните агенции 
за кредитен рейтинг (МАКР), технология и методология за изготвяне 
на рейтингови оценки на емитентите на ценни книжа, проблемите, ко-
ито се пораждат в резултат на тяхната дейност и др.;  
2) Идентифициране на ролята и значението на международните рей-
тингови агенции за развитието на финансовите пазари, включително 
за световната финансова криза и в тази връзка представяне на основ-
ните механизми и инструменти за регулиране дейността на междуна-
родните рейтингови агенции; 
3) Извършване на сравнителен анализ на дейността на агенциите за 
кредитен рейтинг на международно и национално равнище по различ-
ни показатели; 
4) Демонстриране приложението на дискретните математико-
статистически методи, матричните анализи и на Z-score моделите за 
прогнозиране на кредитен рейтинг на международните финансови па-
зари; 
5) Изследване влиянието на рейтинговите агенции върху финансовите 
пазари в България и формулиране на предложения за усъвършенстване 
и разширяване дейността на Българската агенция за кредитен рейтинг. 
 

5. Методологическа основа на изследването 
 

Използваният инструментариум в работата по дисертацията включва 
разнообразни методи и средства: 

1) Проучване на литературни източници и източници на статистическа 
информация, резултати от теоретични и емпирични изследвания в об-
ластта на дейността на кредитните агенции; 
2) Анализ и синтез на информационни масиви; 
3) Системно-аналитичен подход;  
4) Математико-статистически методи за обработка на данни и др. 
В по-конкретен план, авторът демонстрира приложението на: 
• дискретните математико-статистически методи за прогнозиране на 
рейтинговите оценки; 
• множествения дискриминантен анализ като линейна комбинация от 
независими променливи;  
• матричния модел за прогнозиране на вероятностни трансформации 
на рейтинги, включително и дефолти. 

 

6. Ограничения 
 

Ограничения съществуват при обработката на динамичните редове на 
Българската фондова борса - BSE Sofia в емпиричната част от научното 
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изследване, базата данни за присъдените рейтинги от Българската агенция 
за кредитен рейтинг -  BCRA при приложение на методите на дискретната 
математика и матричните модели, и липсата на нови монографични 
изследвания по отношение на вътрешните зависимости между 
рейтинговите скали. Те обаче не са съществена спънка при обработката на 
информационните масиви.  

 

7. Апробиране  
 

Части от дисертационния труд са представени и дискутирани на научни 
форуми, и са публикувани като студии, доклади и статии в специализирани 
научни издания. 

 
ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Структурата и съдържанието на дисертационния труд са логически 
обвързани с поставените цел и задачи, които са последователно решени в 
отделните параграфи. 

 Разработката се състои от увод, четири глави и заключение с общ обем 
162 страници, съдържащи 19 фигури и 33 таблици. Приложенията към тру-
да са 21 страници. Използваната литература включва 95 източника на бъл-
гарски, руски, английски и немски език. 

 
Съдържанието е изложено в следната последователност: 

Увод  
Глава първа. Значение и характеристики на международните агенции 
за кредитен  рейтинг  
1.  Същност на кредитния рейтинг 

1.1. Корпоративен кредитен рейтинг  
1.2. Суверенен кредитен рейтинг  

2. Теоретични основи на международните агенции за кредитен рейтинг  
2.1. Standard and Poor’s 
2.2. Moody's Investors Service 
2.3. Fitch Ratings 

3. Регулиране дейността на международните рейтингови агенции  
3.1. Регулиране преди финансовата криза от 2009 г.   
3.2. Регулаторни реформи в отговор на финансовата криза 

Основни изводи и обобщения  
Глава втора. Агенциите за кредитен рейтинг – сравнителен анализ на  
международната и българската практика  
1. Сравнителен анализ на дейността на международните и националните 
агенции за кредитен рейтинг    

1.1. Пазарен дял  
1.2. Рейтингови скали  
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1.3. Пазарни сегменти  
1.4. Методологии за присъждане на суверенен кредитен рейтинг  

2. Динамика на суверенния кредитен рейтинг на България 
2.1. Кредитен рейтинг на България според Standard & Poor’s  
2.2. Кредитен рейтинг на България според Fitch Rating  
2.3. Кредитен рейтинг на България според Moody’s  

3. Динамика на суверенния кредитен рейтинг на държавите в Европа и 
света 

3.1. Кредитен рейтинг на държавите от Европейския съюз  
3.2. Кредитен рейтинг на държавите в Европа извън Европейския съюз    
3.3. Кредитен рейтинг на държавите в Америка  
3.4. Кредитен рейтинг на държавите в Азия  
3.5. Кредитен рейтинг на държавите в Африка  
3.6. Кредитен рейтинг на държавите в Океания  

Основни изводи и обобщения  
Глава трета. Приложение на дискретните математико-статистически 
модели за прогнозиране на кредитния рейтинг на международните 
финансови пазари  
1. Множествен дискриминантен анализ за прогнозиране на кредитен 
рейтинг 

1.1. Двуфакторен модел на Алтман  
1.2. Петфакторен модел  
1.3. Допълнителни Z-Score модели  
1.4. Седемфакторен модел на Алтман  
1.5. Логистична регресия на Алтман-Сабато  
1.6. Корелация между Z-score коефициентите и кредитните рейтинги    
1.7. Жизнеспособност на Altman Z-Score модел  

2. Матричен метод за прогнозиране на вероятност за преминаване от една 
към друга рейтингова категория 
Основни изводи и обобщения  
Глава четвърта. Изследване влиянието на агенциите за кредитен рей-
тинг върху финансовия пазар в България 
1. Основни постановки и хипотези 
2. Емпирично изследване на влиянието на рейтинговите агенции върху 
развитието на финансовите пазари 
Основни изводи и обобщения  
Заключение 
Библиография 
Приложения 
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СИНТЕЗИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

Увод 
 

В увода на разработката се обосновава нейната актуалност и значимост 
и се представя концептуалната рамка на изследването – обект, предмет, из-
следователска теза, цел, задачи, методологически инструментариум и ог-
раничения. 

 

Глава първа. Значение и характеристики на международните  
агенции за кредитен  рейтинг 
 

В тази глава от дисертационния труд се разглеждат същността на 
кредитния рейтинг (корпоративен и суверенен), значението и функциите 
на международните агенции за кредитен рейтинг, използваната 
технология и методология за изготвяне на рейтингови оценки на 
емитентите на ценни книжа и проблемите, които се пораждат в резултат на 
тяхната дейност. Анализира се зависимостта между дългосрочните и 
краткосрочните оценки на конкретните рейтингови скали. На внимание се 
поставя олигополистичната структура на Moody's Investors Service, S&P 
Global Ratings и Fitch Ratings, като в тази връзка се акцентира се върху 
необходимостта и възможностите за регулиране дейността на 
международните рейтингови агенции.  

С представеното се решават първата и втората поставени изследова-
телски задачи. 

 

1. Същност на кредитния рейтинг 
 

В този параграф се изяснява същността и значението на основните раз-
новидности на кредитния рейтинг - корпоративен и суверенен. Корпора-
тивният рейтинг се фокусира върху оценката на една корпорация, чрез 
анализиране и оценяване на нейните финансови инструменти (напр., ценни 
книжа - акции и облигации), а суверенният рейтинг е свързан с оценката на 
определен суверенен субект (напр., правителство) и показва риска от 
инвестиране в него. 

 

1.1 Корпоративен кредитен рейтинг 
Представят се множество определения, които гравитират около схва-

щането, че този рейтинг представлява измерителна единица, оценяваща 
кредитоспособността (качеството и сигурността на облигационния дълг) 
на дадено физическо лице, предприятие, фирма, банка, застрахователна 
компания, взаимен фонд или друг емитент. Високият рейтинг се асоциира с 
нисък риск на длъжника от изпадане в неплатежоспособност, а 
снижаването на рисковия компонент улеснява отпускането на кредит. 
Аналогично, високият рейтинг на една емисия ценни книжа отразява 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
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висока ликвидност на дълга, което увеличава стойността му за 
инвеститорите. Следователно, рейтингът може да се третира като мярка за 
финансов риск. 

 

1.2. Суверенен кредитен рейтинг 
Суверенният кредитен рейтинг е рейтинга на отделна държава или 

група държави, които се определят като „суверенна единица за оценка“.  
Той показва в каква степен е вероятно държавата да изплати своите 
задължения. Колкото по-висок е рейтинга, толкова по-ниско е нивото на 
риск, свързан с инвестирането в дадена държава, включително 
политическия риск. Съответно толкова по-склонни са инвеститорите да 
изкупуват дълга на държавата и да инвестират в икономиката й. 
Получаването на добър кредитен рейтинг обикновено е от съществено 
значение за развиващите се страни, за да имат достъп до финансиране на 
международните пазари на облигации. 

 

2. Теоретични основи на международните агенции за 
кредитен рейтинг 
 

В този параграф се прави преглед на дейността на трите водещи 
световни рейтингови агенции. Посочват се дългосрочните и краткосрочни 
рейтингови скали, които те използват за присъждане на кредитни 
рейтинги на различни кредитополучатели (държави, общини, финансови 
институции, корпорации) и на ценните книжа, които те емитират, както и 
технологията на определяне и присъждане на кредитните рейтинги.  

 

2.1. Standard and Poor’s 
Standard and Poor’s е базирана в САЩ компания за финансови услуги, 

която определя рейтинги от 1860 г., а понастоящем рейтингова над 2000 
институции в Европа. Нейните рейтинги изразяват мнение за бъдещата 
кредитоспособност на емитенти и задължения, а освен това измерват 
вероятността за сигурност по подразбиране. Въпреки това, те не бива да се 
приемат като препоръка за покупка или инвестиция. 

Компанията изготвя дългосрочни и краткосрочни рейтинги. По 
отношение на дългосрочните кредитни рейтинги, кредитополучателите се 
оценяват по скала от ААА до D. Междинни оценки се предлагат на всяко 
ниво между АА и CCC, като могат да бъдат модифицирани чрез добавяне на 
плюс (+) или минус (-) знак, който показва относителната позиция в 
рамките на съответната рейтингова категория. Компилациите от „AAA“ до 
„BBB“ се разглеждат като инвестиционен клас, а компилациите от „BB” до 
„R“ – като неинвестиционен (спекулативен) клас. По отношение на 
краткосрочните кредитни рейтинги, кредитополучателите се оценяват по 
скала от А-1 до D. В рамките на категория А-1 знак плюс (+) показва, че 
ангажимента на емитента да изплати задължението си е много силен.  
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2.2. Moody’s 
Moody’s Investors Service е най-старата агенция за кредитен рейтинг в 

света, която изготвя рейтинги на държавни облигации от 1914 г., а от 70-те 
години изготвя и рейтинги на търговски ценни книжа и банкови депозити. 
Понастоящем оценява 110 страни, 12000 корпоративни емитента, 25000 
публични предприятия и 106000 структурирани финансови инструменти. 
Аналогично на Standard and Poor’s, оценките на Moody’s не трябва да се 
възприемат като препоръки, нито като единствена основа за вземане на 
инвестиционни решения.  

Аналогично на S&P, Moody’s също изготвя дългосрочни и краткосрочни 
рейтинги на емитентите. Дългосрочните рейтинги се възлагат на емитенти 
или задължения с оригинален матуритет над 1 година, а краткосрочните се 
присъждат на задължения с оригинален матуритет до 12 месеца. И в двата 
случая рейтингите отразяват както вероятността за неизпълнение на 
договорените обещани плащания, така и финансовите загуби, претърпени в 
случай на неизпълнение. Агенцията използва символи от Аaa до C, като Аaa 
показва най-високо качество, а C - най-ниско качество, т.е. висок кредитен риск. 
Също така използва и модификатори 1, 2 и 3 за групите от Aa до Caa. 

 

2.3. Fitch Ratings 
Създадена като Fitch Publishing Company през 1913 г., понастоящем рей-

тинговата агенция разполага с две седалища - в Ню Йорк и в Лондон, опера-
тивни офиси в над 50 града и покрива субекти в над 50 държави. Аналогич-
но на двете представени рейтингови агенции, оценките на компанията не 
представляват препоръки за покупка или продажба, не притежават сигур-
ност, нито пък коментират адекватността на пазарна цена. 

Дългосрочният кредитен рейтинг на Fitch Ratings – азбучно-цифрово 
подредена скала от ААА до D, е представен за първи път през 1924 г., а по-
късно приет и лицензиран от S&P. Аналогично на S&P, Fitch също използва 
междинни +/- модификатори за всяка категория (напр., АА+, АА, АА-, А+, А, 
А-, BBB+, BBB, BBB- и др.). „Инвестиционен клас" категории показват срав-
нително нисък до умерен кредитен риск, а рейтинги в „спекулативен клас" 
(Junk облигации/акции) сигнализират за по-високо ниво на кредитен риск 
или настъпване на неплащане по подразбиране. Краткосрочните кредитни 
рейтинги на Fitch посочват потенциалното ниво на неизпълнение в рамки-
те на 12-месечен период. 

 

3. Регулиране дейността на международните рейтингови агенции  
 

Този параграф е предназначен да внуши необходимостта от регулиране 
дейността на международните рейтингови агенции, както и да очертае ня-
кои възможности за това. 

 

3.1. Регулиране преди финансовата криза от 2009 г. 
То се осъществява от няколко международни институции: 
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• Международна организация на комисиите за ценни книжа - 
осъществява регулация чрез Декларацията на IOSCO за Принципи на 
дейността на агенциите за кредитен рейтинг (2003) и Кодекса на поведение 
на агенциите за кредитен рейтинг (2004), съдържащи принципи за: 
качество и цялостност на рейтинговия процес, независимост и избягване на 
конфликт на интереси, отговорност за инвестиращите публични емитенти, 
публично оповестяване на собствения кодекс на поведение;  

• Американска комисия по ценни книжа и фондови борси - посочва 
национално признатите статистически рейтингови организации (NRSRO); 

• Конгрес на САЩ - съгласно Закона за реформа на рейтинговите 
агенции (2006 г.), агенциите са длъжни периодично да отчитат дейността 
си и да публикуват информация за вътрешните си стандарти, политики, 
рейтингова методология и резултати; 

• Комитет на европейските регулатори на ценни книжа - издава Кодекс 
на International Organization of Securities Commissions (IOSCO), чието спазва-
не е на доброволен принцип.  

 

3.2. Регулаторни реформи в отговор на финансовата криза 
След финансовата криза агенциите за кредитен рейтинг се превърнаха 

в обект на силни критики заради „подхранването“ на неустойчивото 
нарастване на структурираното финансиране, обезпечено с дългови активи, 
довело до неговия срив. Финансовата криза привлече вниманието към 
редица слабости в бизнес модела на агенциите за кредитен рейтинг, като 
неадекватни оценки на структурираните ценни книжа и бавна реакция 
(изоставане) спрямо пазарната ситуация. Това предизвика регулаторите в 
световен мащаб да се опитат да намалят прекалената зависимост на 
инвеститорите от рейтингите.  

В тази връзка, конкретни действия бяха предприети от редица инсти-
туции, като Международната организация на комисиите за ценни книжа, 
т.нар. „Група на двайсетте“ (G-20), Комисията по ценните книжа и 
фондовите борси в САЩ (SEC), Европейския орган за ценни книжа и пазари 
(ESMA), Комитета на европейските регулатори на ценни книжа (CESR) и др. 

Общо взето реформите включиха следните важни мерки (директи-
ви): спазване на съществуващите наредби, повишаване качеството на 
рейтинговия процес, навременност на рейтингите, забрана за консултантс-
ки услуги, нарастване на публичността и осигуряване на 
прозачност, периодично преразглеждане на компенсаторните 
политики, диференциране на рейтингите на структурираните 
финанси, публикуване на информация за рейтинговите методологии и 
ефективността на използваните рейтингови скали, оповестяване на Web-
сайтовете на извадки от рейтингови действия за всеки клас кредитни 
рейтинги, поддържане на документация и годишни доклади, въздържане 
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от дейности, генериращи конфликт на интереси,  осъществяване на мони-
торинг и надзор и други. 

Освен това, в отговор на спекулативната атака срещу еврото и с цел 
намаляване доминирането на „трите големи“, организациите за кредитен 
рейтинг от пет държави (CPR на Португалия, CARE на Индия, GCR на Южна 
Африка, MARC на Малайзия и SR на Бразилия) създадоха нова глобална 
агенция за кредитен рейтинг - ARC Ratings. Появи се и друга алтернатива, 
предназначена да неутрализира олигопола на „Голямата тройка“ - 
китайската рейтингова агенция Dagong Global Credit Rating.  

 

Основни изводи и обобщения 
 

Въз основа на представеното в глава първа, се формулират някои 
основни изводи с характер на обобщения. 

1) Появата на рейтинговите агенции е продиктувана от потребностите 
на пазарната икономика. Основната роля на кредитните рейтинги е да 
запълват „информационната пропаст“ между кредиторите и 
кредитополучателите, чрез предоставяне на компетентна информация за 
кредитоспособността на икономическите субекти. В тази връзка, ролята на 
дългосрочните и краткосрочни суверенни рейтинги се заключава в 
намаляването на информационната асиметрия между кредитополучатели 
(държави),  действащи като емитенти, и кредиторите като инвеститори.  

2) Обект на внимание са трите най-влиятелни международни рейтин-
гови агенции, поради факта, че те обхващат преобладаващата част от све-
товните оценъчни услуги и нито един голям инвеститор не предприема 
действия (инвестиране), преди да се е допитал до „трите големи“.  

3) Периодите, методологията и принципите им на оценяване са сходни 
- S&P и Fitch използват еднакви буквени символи и модификатори, а 
Moody’s използва подобна на тях скала с други обозначения. Основната раз-
лика между трите агенции е в посланието към инвеститорите - S&P и Fitch 
изразяват мнение за бъдещата кредитоспособност на емитентите, измерват 
вероятността за сигурност по подразбиране (S&P) и относителната им спо-
собност да изпълнят финансовите си ангажименти (Fitch), а Moody’s измер-
ва очакваната загуба за инвеститорите в случай на неизпълнение. 

4) Азиатската финансова криза (1997 г.), американската ипотечна кри-
за (2008 г.), гръцката и европейската дългови кризи (2009 г.) и други све-
товни финансови катаклизми намалиха доверието в рейтинговите скали и 
оценки. Освен това, съществуващата олигополистична структура, при която 
рейтинговия сегмент на пазара се контролира от малко на брой конкури-
ращи се фирми, априори лишава от жизненост и ефективност глобалната 
индустрия за кредитен рейтинг. Тази висока пазарна концентрация може 
да доведе до повишен риск, включително и до вторични ефекти, като пре-
комерно разчитане на инвестиционните рейтинги, проблеми с използване-
то на оценката, сложност на рейтинговата технология и други. Това подс-
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казва необходимост от нов вид сътрудничество, реформи в рейтинговата 
технология и други действия за ограничаване влиянието на рейтинговите 
агенции. 

5) Въпреки, че решенията на рейтинговите агенции са обект на 
критика от страна на някои анализатори (особено по време на кризата с 
държавните дългове), в контекста на глобализацията на финансовите 
пазари тяхното значение непрекъснато нараства. Паралелно с това расте и 
необходимостта от контрол. Регулирането на агенциите за кредитен 
рейтинг се фокусира върху засилване на конкуренцията на пазара на 
кредитни рейтинги, по-успешно разрешаване на конфликтите на интереси 
и подобряване на публичността на структурираните финансови 
инструменти. Факт е, че броя на официално признатите агенции за 
кредитен рейтинг на специализирания финансов пазар непрекъснато се 
увеличава, а това създава потенциал за засилване на конкуренцията в тази 
област. 

 
Глава втора. Агенциите за кредитен рейтинг – сравнителен анализ 
на международната и българската практика 
 

В тази глава се представя в сравнителен план дейността на трите големи 
международни рейтингови агенции по отношение както на притежавания 
пазарен дял, използвани рейтингови скали и обслужвани пазарни сегмен-
ти, така и на присъждания кредитен рейтинг на България и останалите държави 
от Европа и света. Съпоставят се методологиите за присъждане на суверенен 
кредитен рейтинг, използвани от международните и националните 
агенции за кредитен рейтинг. Проследява се и се анализира динамиката на 
кредитния рейтинг на България през периода 2000-2018 г., както и 
промените в кредитните рейтинги на останалите страни от Европа и света 
през 2016 г.   

По този начин това се решава третата поставена изследователска зада-
ча. 

 

1. Сравнителен анализ на дейността на международните и 
националните агенции за кредитен рейтинг    
 

 В този параграф се извършва съпоставка между трите глобални рей-
тингови агенции по отношение на пазарен дял, рейтингови скали и 
пазарни сегменти. 

 

1.1. Пазарен дял 
Концентрацията на пазарен дял не е нещо ново в сектора на кредитни-

те рейтинги - от създаването на първата агенция през 1909 г. никога не е 
имало повече от четири агенции за кредитен рейтинг със значителен паза-
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рен дял. Това създава висока бариера за навлизане на нови участници във 
финансовата индустрия. 

Понастоящем кредитният рейтинг продължава д бъде силно 
концентрирана индустрия, в която доминират три агенции за кредитен 
рейтинг, контролиращи 95% от бизнеса с рейтинги - Moody’s Investor Ser-
vice и Standard & Poor’s контролират около 80% от световния пазар, а Fitch 
Ratings притежава около 15%. Дори финансовата криза от 2007-2008 г., 
когато оценките им бяха заклеймени като катастрофални, доведе само до 
1% спад в дела на трите – от 98% на 97%. 

 

1.2. Рейтингови скали  
Всяка агенция за кредитен рейтинг използва собствена методика за 

оценка на кредитоспособността и специална рейтингова скала. Дългосроч-
ните скали за оценка, използвани от трите агенции, до голяма степен след-
ват обща структура: почти еднакъв брой символи (S&P - 22, а Fitch и 
Moody’s - 21 символа), малки (Moody’s) и главни букви (S&P, Fitch), както и 
различни квалификации, за да обозначат подкатегориите и т.н.  

По отношение на краткосрочния рейтинг съществуват по-силно изра-
зени различия - Moody’s използва четири символа (P-1, P-2, P-3 и NP) и не 
оценява емитентите, попаднали в „спекулативния клас“, S&P използва де-
сет символа, с които оценява както инвестиционния, така и спекулативния 
клас (от A-1 до D), а Fitch използва седем символа (от F-1 до D). 

 

1.3. Пазарни сегменти 

Понастоящем трите големи рейтингови агенции оценяват всичко - от 
корпоративни дългове до пенсионните фондове на държавите.  

Moody’s оценява емитентите в следните пазарни сегменти: публични 
финанси, структурни финанси, финансови институции, рейтинговане на 
фондове, суверени и наднационални институции, инфраструктура. 

 Standard and Poor’s оценява емитентите в следните пазарни сектори: 
корпоративен сектор (транспорт, промишленост, услуги, търговия и т.н.), 
финансови институции (банки, финансови и инвестиционни дружества, 
брокери), инфраструктура (транспорт, комунални услуги и т.н.), застрахо-
вателен сектор (застраховане), публични финанси (общини, правителства, 
провинции), структурни финанси.  

Fitch Rating оценява емитентите в същите пазарни сегменти: корпора-
тивни финанси, финансови институции, инфраструктура, застрахователен 
сектор, публични финанси, структурни финанси. 

 

1.4. Методологии за присъждане на суверенен кредитен рейтинг  
Суверенните кредитни рейтинги се обособяват в две широки категории 

– инвестиционен и спекулативен, като се използват различни модификации 
за по-ясно разграничаване на рейтингите във всяка от категориите (плюсо-
ве и минуси при Fitch и S&P, номера при Moody’s). Рейтинговите агенции 
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Fitch и Standard & Poor's използват скалите „ААА“, „АА“, „А“ и „ВВВ“ за 
дългосрочен кредитен риск с инвестиционен рейтинг и „ВВ“, „В“, „ССС“, „СС“, 
„С“ и „D“ за спекулативен дългосрочен кредитен. Най-силният рейтинг е 
„тройно-А” (AAA или Aaa), а всичко под BBB- (Baa3) се класифицира като 
„боклук“. 

Концепцията „желание за плащане” („willingness to pay“) отразява 
постановката, че правителството може да е в състояние на добра 
платежоспособност, но да не иска да изплати задълженията си (тъй като 
социално-икономическите разходи на държавата биха били непоносимо 
високи, например). При оценка на това, агенциите използват някои по-
важни количествени показатели за: ниво на задлъжнялост, официални 
международни резерви, структура на дълга (валутна и матуритетна 
структура, в местна и чуждестранна валута), степен на тежест на дълга 
(разходи за лихви) и други. За разлика от Moody’s и Fitch, които 
класифицират своите показатели в четири категории ключови фактори, 
Standard & Poor's използва девет.  

Съществуват и други различия между методологиите, които използват 
рейтинговите агенции. Fitch Ratings и Standard & Poor's отдават по-голяма 
тежест на условните задължения на правителството, 
докато Moody's Corporation на риска от настъпване на определено събитие. 
Освен това, Moody’s и Standard & Poor's акцентират на по-широка група 
фактори при определяне на общата икономическа конюнктура, като 
неравенство на доходите, конкурентоспособност, протекционистки 
фактори, иновации и инвестиции в човешкия капитал, в сравнение с Fitch. 
Нивото на резервите е съществен фактор за страни с фиксиран или 
неизменен режим на валутен курс. 

Освен това, методологиите се развиват и коригират. Например, 
скритите рискове от Азиатската криза провокират някои промени - Fitch 
засилва контрола върху страни с висок дял на краткосрочния външен дълг, 
ако общите нива на задлъжнялост са ниски, а Standard & Poor's увеличава 
фокуса си върху външните задължения, включително външния дълг на 
частния сектор. 

При оценка на кредитоспособността на държавата за присъждане на 
определен държавен рейтинг, Българската агенция за кредитен рейтинг 
използва множество количествени и качествени показатели: политически 
риск - вътрешна среда, външна среда, институции; макроикономическа 
стабилност - цялостна стабилност, чуждестранна  конкуренция, пазари на 
труда; фискална гъвкавост - държавен дълг, държавен бюджет, външен 
дълг; ефективност на паричната политика - валутна стабилност, 
ликвидност, банкова система. Факторите в рамките на една подкатегория 
се оценяват по петстепенна скала на цели числа от 1 до 5, където 1 означава  
„висок риск“, а 5 - „нисък риск“.  
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Количествените фактори за оценка се събират от източници, като 
Световната банка, Евростат, Международния валутен фонд, национални 
статистики, националната банка, Министерството на финансите и различни 
неправителствени организации. Качествените рейтингови фактори и 
съответно корекциите на рисковите оценки на подкатегориите се 
определят чрез индивидуална експертна оценка. 

 

2. Динамика на суверенния кредитен рейтинг на България 
 

В този параграф се представят и анализират рейтинговите оценки, при-
съдени на Република България от „големите три“, като се проследяват 
някои важни тенденции в динамиката на съответния инвестиционен клас, 
наблюдавани през периода 2000-2018 г.  

 

2.1. Кредитен рейтинг на България според Standard & Poor’s 
 

Очертават се следните по-важни тенденции: 
• През периода 2000-2006 г. кредитния ни рейтинг непрекъснато се 

повишава, влизайки в инвестиционен клас през 2004 г., с варираща перс-
пектива между стабилна и позитивна;  

• Периодът от 2006 г. до средата на 2008 г. (предшестващ световната 
финансова и икономическа криза), е оценен с най-висока рейтингова 
оценка - “BBB+”, като перспективата е стабилна;  

• През периода 2008-2013 г. положителния ни рейтинг се запазва, като 
е отчетен спад на рейтинга до „BBB”, с негативна перспектива; 

• През периода декември 2014 - юни 2017 г. (съпътстван от 
политическа криза) кредитният рейтинг е намален два пъти до 
спекулативния клас „BB+”. Най-вероятно заради фалита на Корпоративна 
търговска банка и нарастващите бюджетни дефицити и държавен дълг; 

• От декември 2017 до ноември 2018 г. кредитния ни рейтинг се 
повишава до ниво “BBB-“, което е над критичната границата между 
спекулативния и инвестиционния клас, при стабилна перспектива. 
Оценката е подкрепена от ниския правителствен дълг, както и от умерената 
външна задлъжнялост;  

Очакванията на агенцията за периода 2016-2019 г. са за намаляване на 
икономическия растеж с 3%, намаляване на бюджетния дефицит до 2% 
през 2018 г. и ръст на БВП в текущи цени около и малко над 1,5%. 
Повишаване на рейтинга е възможно чрез преки чуждестранни инвестиции 
в експортния сектор или при реален растеж на икономиката с по-високи 
темпове. 

 

2.2. Кредитен рейтинг на България според Fitch Rating 
Открояват се няколко тенденции. 
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• През периода 2000-2005 г. кредитния рейтинг на България се пови-
шава, достигайки инвестиционен клас в местна валута (BBB-), през 2003 г., а 
година по-късно и в чуждестранна валута (BBB-). Перспективата варира 
между стабилна и позитивна; 

• През периода 2007-2008 г. се наблюдават най-високите оценки в 
двете валути - „BBB+“ в местна и „BBB” в чуждестранна валута, въпреки 
негативната перспектива в началото на 2008 г.; 

• През периода на световната финансова криза страната ни успява да се 
задържи в инвестиционния клас. Рейтингът ни се понижава с една стъпка 
до „BBB-” в чуждестранна валута и „BBB” в местна валута; 

• През първите две години след началото кризата перспективата за 
България е негативна, преминавайки в последствие за кратко през 
позитивна, за да се задържи като стабилна; 

• От 2014 до 2016 г. няма съществени промени в кредитната оценка, но 
все пак прави впечатление, че кредитоспособността на страната в местна 
валута е по-висока, отколкото в чуждестранна; 

• От декември 2017 до ноември 2018 г. оценката ни се повишава до 
степен „BBB” при стабилна перспектива за два 6-месечни периода. От юли 
2003 г. се намираме в инвестиционния клас, над червената граница; 

• За 2008-2010 г. е отчетена отрицателна перспектива. 
За следващите две години се очаква икономически растеж с около 2,1%, 

растеж на реалния БВП с 2,6%, понижение на бюджетния дефицит с 2,5% от 
БВП (спрямо базисната 2015 г.). Фактори с позитивно влияние са фискална 
консолидация, подкрепяща дългосрочната устойчивост на публичния дълг, 
по-висок растеж на БВП и ускоряване на процеса на приближаване към 
средното за Европейския съюз равнище на доходи. 

 

2.3. Кредитен рейтинг на България според Moody’s 
В анализа на дългосрочната динамика на кредитния ни рейтинг могат 

да се откроят няколко по-важни тенденции:  
• През периода септември 1996 - ноември 2006 г. оценките ни са в 

неинвестиционния клас, като първоначално се присъждат само в 
чуждестранна валута; 

• През периода, предшестващ световната криза, страната ни достига за 
пръв път инвестиционния клас през 2006 г. (Baa3). Перспективата лавира 
между позитивна и стабилна; 

• През кризисния период страната ни запазва кредитния си рейтинг и 
дори през 2011 г. го повишава с една стъпка до „Baa2”. Перспективата 
продължава да лавира между позитивна и стабилна. 

• От юли 2011 до юни 2015 г., Moody’s не дава кредитна оценка на 
България. През юни 2015 г. кредитната ни оценка е “Baa2”, присъден е 
инвестиционен клас при стабилна перспектива; 
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• Последният кредитен рейтинг на компанията от май 2017 г. 
потвърждава предходните две оценки “Baa2” със стабилна перспектива. 
Причините за това са силна фискална политика и устойчива икономика.  

Агенцията очаква бюджетния дефицит на България да намалее до 1,3% 
от БВП през 2016 г., до 0,9 % през 2017 г., а съотношението дълг/БВП 
текущи цени да започне да намалява през 2018 г. Икономическият растеж 
на страната ще бележи спад спрямо 2015 г. - 2,8% през 2016-2017 г. и от 
3,6% през взетата за база 2015 г. Според анализаторите, по-високия 
кредитен рейтинг ще отразява както структурните реформи в основните 
области на икономиката, така и засилването на надзора в банковия сектор.  

На Фигура 1 се проследява динамиката на дългосрочния кредитен 
рейтинг на България, присъден от „трите големи“ компании за периода от 
2000 до 2018 г. включително.  

 

 

Фиг. 1 
Сравнение на тренда на трите агенции за кредитен рейтинг в чуждестранна 

валута 
 
 

Оказва се, че трите компании дават много сходни оценки на България, 
като има и периоди на пълно припокриване. Например, S&P и Fitch ни оце-
няват възходящо до кризата, като през 2004 г. ни позиционират в „инвес-
тиционен клас“. По същото време Moody’s ни оценява с една стъпка надолу, 
а България влиза в „инвестиционен клас“ по-късно - през 2006 г. През пери-
ода на световната финансова криза (2008-2013 г.) дългосрочният кредитен 
рейтинг се задържа в клас „инвестиционен“ според трите агенции, като S&P 
оценява страната ни най-високо. Най-съществените разлики в кредитните 
рейтинги, поставени на страната ни от МАКР, се забелязват след правител-

Дългосрочен рейтинг 

Moody's S&P Fitch

AAA 
AA+ 
AA 
AA- 
A+ 
A 
A- 
BBB+ 
BBB 
BBB- 
BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- 
ССС+ 
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CC 
C 
D 
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Aa1 
Aa2 
Aa3 
A1 
A2 
A3 
Baa1 
Baa2 
Baa3 
Ba1 
Ba2 
Ba3 
B1 
B2 
B3 
Caa1 
Caa2 
Caa3 
Ca 
C 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Инвестиционен клас 

Спекулативен клас 
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ствената криза и фалита на КТБ, разтърсил банковия сектор през периода 
2014-2016 г. Fitch и Moody’s запазват инвестиционния ни рейтинг, а S&P не 
е толкова благоразположена. Агенцията понижава кредитния ни рейтинг с 
цели две нива до BB+, което означава „спекулативен клас“, т.е. инвестиции-
те в български държавни ценни книжа са несигурни. Перспективата на 
страната ни според трите агенции е стабилна. 

Общо взето препоръките, които дават S&P, Fitch и Moody’s за повишава-
не на кредитния рейтинг на страната ни са сходни - засилване на контрола 
над банковия сектор, по-висок на растеж на БВП, ускоряване на процеса на 
конвергенция към средното за ЕС ниво на доходи, както и запазване на 
темповете на структурни реформи в ключови области. 

 

3. Динамика на суверенния кредитен рейтинг на държавите в 
Европа и света 
 

В този параграф се извършва съпоставка между кредитните агенции по 
отношение на присъждания кредитен рейтинг на останалите държави от 
Европа и света през 2016 г.  

 

3.1. Кредитен рейтинг на държавите от Европейския съюз  
По отношение на кредитния рейтинг на държавите-членки на ЕС, инте-

рес представляват реакциите на S&P, Fitch и Moody’s при двата важни мо-
мента през 2016 г., а именно - „Brexit” във Великобритания, както продъл-
жаващата трудна икономическа обстановка в Европа. 

При Brexit гласуването за излизане от ЕС, и трите агенции понижават 
суверенния рейтинг на Великобритания, а дългосрочната перспектива е 
негативна заради прогнозите за по-нисък растеж на БВП, промени в 
инвестиционния климат, освобождаване на служители от ЕС и др. 
неблагоприятни последствия за икономиката и финансовия сектор, 
очертаващи „по-малко предвидима, стабилна и ефективна политическа 
рамка във Великобритания”. 

Предвид трудната икономическа обстановка в световен мащаб, кредит-
ните агенции дават стабилни и позитивни оценки на по-голямата част от 
държавите-членки на ЕС. S&P оценява с клас „инвестиционен“ инвестира-
нето в ценни книжа на 23 държави и с клас „спекулативен“ 5 държави. Fitch  
поставя 24 държави в „инвестиционен“ клас, като корекцията е за сметка на 
България. Moody’s също поставя 23 държави-членки в клас „инвестицио-
нен“, но в клас „спекулативен“ вместо страната ни поставя Унгария. 

След „Brexit“ агенциите за кредитен рейтинг преразглеждат своите ста-
новища относно оценките и перспективите си за ЕС, с отчетливи различия. 
S&P понижава кредитния рейтинг на ЕС заради несигурността при дългос-
рочното капиталово планиране и корекциите на ключовите финансови бу-
фери на ЕС. В същото време Fitch и Moody’s запазват кредитния рейтинг на 
съюза на топ ниво, обосновавайки се със стабилността на най-високо оце-
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нените държави-членки и поетия им ангажимент за осигуряване на посто-
янна стабилност на финансите на Съюза. Общо взето, държавите от ЕС се 
оценяват с по-високи кредитни рейтинги, отколкото самостоятелните ико-
номики на останалите държави, най-вече поради свободния пазар, единна-
та работа на институциите, завишения контрол във важните области, со-
лидарността при погасяване на дълговете и консервативното управление 
на бюджета на Съюза. 

 

3.2. Кредитен рейтинг на държавите в Европа извън Европейския 
съюз  
По отношение на кредитния рейтинг на държавите в Европа, извън ЕС, 

оценките на кредитоспособността на емитентите, поставени от „Трите го-
леми“, са сходни с минимални различия при някои емитенти. S&P поставя 
Швейцария, Норвегия и Лихтенщайн в „топ ниво“ на кредитоспособност, 
плюс Андора и Исландия в клас „инвестиционен“. Fitch Rating поставя в „топ 
ниво“ рейтинг Швейцария и Норвегия, а в клас „инвестиционен“ и Русия, 
Сан Марино и Исландия. Moody’s поставя в „топ ниво“ също Норвегия и 
Швейцария, а в клас „инвестиционен“ добавя само Исландия.  

 

3.3. Кредитен рейтинг на държавите в Америка 
По отношение на кредитния рейтинг на държавите в Америка и Кариб-

ския басейн, двете водещи икономики се оказват тези на САЩ и Канада. S&P 
поставя в клас „инвестиционен“ още седем държави, Fitch - шест държави, а 
Moody’s оценява като достатъчно силен капацитета за посрещане на за-
дълженията на девет държави (най-много от трите кредитни агенции). Все 
пак прави впечатление, че единствено S&P понижава кредитния рейтинг на 
САЩ с една стъпка под максимума, но все пак посочвайки перспективата 
като стабилна. 

 

3.4. Кредитен рейтинг на държавите в Азия 
По отношение на кредитния рейтинг на държавите в Азия, S&P оценява 

в топ нивото за кредитоспособност Сингапур и Хонг Конг, непосредствено 
следвани от Южна Корея, Кувейт, Тайван, ОАЕ и Катар. Общо 17 емитента са 
поставени в клас „инвестиционен“, а 13 – в „спекулативен“. Fitch Rating и 
Moody’s оценяват на топ ниво само кредитоспособността на Сингапур. В 
„инвестиционен“ клас Fitch оценява кредитоспособността на 18 държави, а 
Moody’s - 19. 

 
3.5. Кредитен рейтинг на държавите в Африка 
По отношение на кредитния рейтинг на държавите в Африка, и трите 

кредитни агенции не поставят нито една държава в топ ниво и като цяло 
суверенните рейтинги на държавите са оценени в клас „неинвестиционен“. 
Основната причина страните в този район да се оценяват доста по-ниско, в 
сравнение с останалата част от света, е по-слабото развитие на икономика-
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та, слабата конкурентоспособност, ниския БВП, недостатъчното развитие 
на пазарната инфраструктура и други подобни фактори. 

 

3.6. Кредитен рейтинг на държавите в Океания 
По отношение на кредитния рейтинг на държавите в Океания, водещи-

те две икономики на Австралия и Нова Зеландия за 2016 г. са оценени 
сходно от трите кредитни агенции. 

Прогнозираните суверенни рейтинги на някои възлови държави са 
представени на Таблица №1. 

 

Таблица №1. 
Прогнозни суверенни рейтинги на страните за 2019 г. 

 

Държави Moody’s ratings S&P ratings Fitch ratings 

САЩ Aaa AA+ AAA 
Великобритания Aa2 AA AA 
Германия Aaa AAA AAA 
Франция Aa2 AA AA 
Япония A1 A+ A 
Испания Baa1 A- A- 
Италия Baa2 BBB BBB 
Португалия Ba1 BBB- BBB 
Гърция B3 B+ BB- 
Обединени Арабски 
Емирства Aa2 AA AA 

Австрия Aa1 AA+ AA+ 
Бразилия Ba2 BB- BB- 
Канада P-1 AAA AAA 
Швейцария Aaa AAA AAA 
Китай A1 A+ A+ 
Хонг Конг Aa2 AA+ AA+ 
Люксембург Aaa AAA AAA 
Русия Ba1 BBB- BBB- 
Турция Ba3 B+ BB 
Индия Baa2 BBB- BBB- 
България Baa2 BBB- BBB 
Румъния Baa3 BBB- BBB- 
Сърбия  BB BB 
Република Северна 
Македония 

 BB- BB 

 
Основни изводи и обобщения 
 

Оформят се няколко обобщения. 
1) И трите водещи международни кредитни агенции оценяват 

емитентите във всички сегменти на финансовите пазари - почти няма 
компания, институция или правителство, което да не бъде оценявано или 
да поиска оценка за друг емитент, без да се допита до трите пазарни 
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лидера, контролиращи 95% от бизнеса с рейтинги. Това им дава твърде 
много власт над емитентите и дори едно понижение на кредитния рейтинг 
от тяхна страна може да доведе до фалити на компании и цели държави. 

2) Всяка агенция за кредитен рейтинг използва собствена методика за 
оценка на кредитоспособността, като използваните дългосрочни скали до 
голяма степен следват обща структура, а по отношение на краткосрочния 
рейтинг съществуват по-силно изразени различия. 

3) Кредитният рейтинг на България през периода 2000-2018 г. е дина-
мичен, като оценките на рейтинговите агенции показват известни разли-
чия. И трите агенции оценяват страната ни възходящо през периода до све-
товната финансова криза, като задържат дългосрочния кредитен рейтинг в 
клас „инвестиционен“ през периода на кризата (2008 - 2013 г.). Най-
съществените различия в рейтингите се появяват след правителствената 
криза и фалита на КТБ, разтърсил банковия сектор през периода 2014-2016 
г., когато S&P понижава кредитния ни рейтинг до BB+ („спекулативен 
клас“), т.е. инвестициите в български държавни ценни книжа са несигурни.  

4) При оценяване на суверенния рейтинг на държавите в Европейския 
съюз и извън него, както и на държавите в Америка, Азия, Африка и 
Океания за 2016 г. се наблюдават сходни кредитни оценки както на 
силните, така и на по-слабо развитите икономики. Държавите от 
Европейския съюз са оценени с по-високи кредитни рейтинги, отколкото 
останалите самостоятелните икономики, поради наличието на свободен 
пазар, единна работа на институциите, завишен контрол във важните 
области, солидарност при погасяване на дълговете и консервативно 
управление на бюджета. Единствено S&P понижава кредитния рейтинг на 
САЩ с една стъпка под максимума, но все пак посочвайки перспективата 
като стабилна. 

 
Глава трета. Приложение на дискретните математико-
статистически модели за прогнозиране на кредитния рейтинг на 
междунаодните финансови пазари 

 

Кредитните агенции имат на разположение богат арсенал от практико-
приложни инструменти за прогнозиране на кредитния рейтинг. В тази 
глава ще бъдат представени някои от тях и по-конкретно - дискретните 
математико-статистически модели за прогнозиране на рейтинговите 
оценки на международните финансови пазари.  

Множествения дискриминантен анализ, като линейна комбинация от 
независими променливи, се основава както на първоначалните изследва-
ния на американския професор по финанси Edward Altman (1968), така и на 
по-нови публикации на Sanobar Anjum, Robert J. Edmistar, Lifschutz, S., Jacobi, 
A. , Feldshtein, S., и Eid A. Alkhatib други автори през периода 2010-2017 го-
дина. Тук още веднъж доказва своята висока надеждност, варираща във ве-

https://www.researchgate.net/profile/Sanobar_Anjum
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роятностния  диапазон 70-95% при прогнозиране на бъдещи състояния на 
компаниите, включително изпадане в неплатежоспособност (дефолт). 

Друг често използван инструмент е матричния модел за прогнозиране 
на вероятностни трансформации на рейтингови оценки. Посредством 
информацията от преходните матрици са построени „гаусовата“ 
вероятностна прогноза за трансформация на присъдени кредитни 
рейтинги. Показано е нейното развитие като логистична сигмоидна 
функция (logistic function) със стандартна "S" форма. 

По този начин се решава четвъртата изследователска задача. 
 
1. Множествен дискриминантен анализ за прогнозиране на 
кредитен рейтинг 
 

В този параграф се представят редица практико-приложни инструмен-
ти, използвани от анализаторите за прогнозиране на кредитния рейтинг – 
двуфакторен модел на Алтман, петфакторен модел, допълнителни Z-Score 
модели, седемфакторен модел на Алтман, логистична регресия на Алтман-
Сабато и т.н. Изследва се корелацията между Z-score коефициентите и кре-
дитните рейтинги, както и жизнеспособността на Altman Z-Score модела. 

 

2. Матричен метод за прогнозиране на вероятност за  
преминаване от една към друга рейтингова категория 
 

Матричните модели са едни от най-често прилаганите статистико-
математически техники в икономиката. На практика, те се използват от 
Българската агенция за кредитен рейтинг при прогнозиране на вероят-
ността за трансформиране на една рейтингова оценка за компания в друга, 
в бъдещ период от време. Технологията е подробно представена в този па-
раграф. 

 

Основни изводи и обобщения 
 

Възможни са две обобщения. 
1) Множествения дискриминантен анализ и матричния метод намират 

широко приложение при прогнозиране на кредитния рейтинг на 
международните финансови пазари. Чрез тях е възможно да се прогнозират 
бъдещи фалити и изпадане в дефолтни състояния на неплатежоспособност. 
С особено висока надеждност се отличават Алтман Z-score моделите, където 
вероятностните оценки най-често варират в диапазона 70-85% (в някои 
случаи клонят дори към 90-95%). 

2) Матричните модели предоставят добра възможност за прогнозиране 
на трансформационни процеси, включително кредитни рейтингови 
оценки. Те показват вероятностното преминаване или прехвърляне от една 
категориална група към друга, което е важно за предприемане на 
адекватни антикризисни мерки. 
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Глава четвърта. Изследване влиянието на агенциите за кредитен 
рейтинг върху финансовия пазар в България 

 

Тази глава акцентира върху ролята на кредитните агенции за 
развитието на финансовия пазар в България. Представени са някои основни 
постановки и вероятностни хипотези. Извършено е емпирично изследване 
за влиянието на рейтинговите агенции върху развитието на финансовия 
пазар в България. Изследвана е реакцията на борсовия индекс при 
промяната в кредитния рейтинг. В заключение са формулирани някои 
препоръки към емитентите на ценни книжа на капиталовия пазар.  

По този начин се решава петата изследователска задача. 
 

1. Основни постановки и хипотези 
 

За да се установи наличието или липсата на зависимост между проме-
ните в цените на ценните книжа при промяна в кредитния рейтинг, е необ-
ходимо да се изследват основните теоретични постановки и хипотези в об-
ластта на изследваната проблематика. 

Хипотезата за достъпа до информация във връзка с формирането на па-
зарните цени на акциите и облигациите, която произтича от теорията за 
ефективните пазари предполага, че при наличието на силна форма на ефек-
тивност на финансовите пазари цялата публична и частна информация е 
отразена в пазарните им цени. Всъщност агенциите за кредитен рейтинг 
имат достъп до вътрешна информация и при актуализирането на кредит-
ния рейтинг на дадени ценни книжа техните цени реагират в посока увели-
чение или намаление, което показва, че рейтинговите агенции, особено при 
намаление на кредитния рейтинг, предоставят ценна нова информация на 
финансовите пазари. 

Хипотезата за преразпределението на богатството предполага наличи-
ето на конфликт на интереси между инвеститорите в акции и облигации. 
При повишаване на кредитния рейтинг на облигациите част от доходите, 
генерирани от компанията, се пренасочват от акционерите към облигацио-
нерите.. 

В основата на хипотезата за съдържанието на информацията стои до-
пускането, че съществува асиметричност на информацията, с която разпо-
лагат рейтинговите агенции и финансовите пазари. Агенциите за кредитен 
рейтинг разполагат с вътрешна информация, която не е достъпна за оста-
налите участници на пазара. Следователно промяната в кредитния рейтинг 
се отразява в цените на търгуваните ценни книжа, като акционерите и об-
лигационерите реагират позитивно при неговото повишение и негативно 
при неговото понижение. Агенциите за кредитен рейтинг са призвани да 
намаляват информационната асиметрия между търсещите и предлагащите 
капитали. 
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Важно направление на анализа на рейтинговите оценки и влиянието 
им върху цените на ценните книжа, а оттам и на развитието на финансови-
те пазари, е изследването на лихвения спред между доходността на българ-
ските емисии държавни ценни книжа и дългови корпоративни ценни кни-
жа спрямо доходността на дадени емисии ценни книжа, които играят роля-
та на бенчмарк. Така например може да се изследва промяната в спреда на 
доходността на българските и германските държавни ценни книжа със съ-
ответен матуритет, която се дължи на различния кредитен рейтинг, присъ-
ден на съответните държави и емисии държавни облигации. За целта е не-
обходимо първо да се изследват характеристиките на българските емисии 
държавни ценни книжа. 

 

2. Емпирично изследване на влиянието на рейтинговите агенции 
върху развитието на финансовите пазари  

 

В този параграф се извършва емпирично изследване на влиянието на 
рейтинговите агенции и присъжданите от тях рейтинги върху развитието 
на пазарите на държавни и корпоративни дългови ценни книжа с фокус 
върху българската практика. 

Трите водещи международни рейтингови агенции са присъдили кре-
дитни рейтинги на шестте емисии български еврооблигации, съответства-
щи на дългосрочния рейтинг на нашата държава в чуждестранна валута 
както следва: Moody’s присъжда кредитен рейтинг Ваа2 на всички емисии 
облигации, S&P присъжда ВВВ- за най-ранната емисия, респективно ВВ+ за 
останалите пет, а Fitch присъжда рейтинг от ВВВ- на всички емисии българ-
ски държавни облигации. 

Прави впечатление, че емисиите държавни облигации, по които е при-
съден кредитен рейтинг и чийто падеж е 7 години, имат лихвени купони от 
1,875% и 2,000%, а останалите три емисии седемгодишни облигации, по 
които не е присъден кредитен рейтинг, имат по-високи лихвени купони от 
съответно 3,00%, 3,50% и 4,50%. Доходността, която носят рейтингованите 
емисии държавни ценни книжа, също е по-ниска от тази, реализирана от 
емисиите, по които няма присъден кредитен рейтинг. Това означава, че ин-
веститорите са склонни да купуват по-нискодоходните емисии ДЦК поради 
обстоятелството, че те са относително по-нискорискови, понеже кредитни-
ят рейтинг, който носят, съответства на кредитния рейтинг на България 
към датата на емитирането.  

При по-високодоходните емисии ДЦК рискът е по-висок, тъй като ин-
веститорите не могат да се информират за неговата величина поради лип-
сата на присъден кредитен рейтинг. Тези закономерности са валидни и при 
останалите емисии държавни ценни книжа с едни и същи или близки сро-
кове до падежа. 
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Таблица 2. 
Характеристики на български държавни ценни книжа, търгувани на  

финансовите пазари 
 

Държавни ценни 
книжа 

Рейтинг 
на емисия 

та 

Номинал-
на стой-
ност на 

одобрени-
те поръч-

ки 

Валу 
та 

Дата на 
емисия Падеж Лихвен 

купон Доходност 

ISIN XS1083844503 
Baa2 

(Moody's), 
BBB- (S&P), 
BBB- (Fitch) 

149300000
0 EUR 03.07.2014  03.09.2024 2,950% 3,055% 

ISIN XS1208855616 
Baa2 

(Moody's), 
BB+ (S&P), 

BBB- (Fitch) 

125000000
0 EUR 26.03.2015  26.03.2022  2,000% 2,179% 

ISIN XS1208855889 
Baa2 

(Moody's), 
BB+ (S&P), 

BBB- (Fitch) 

100000000
0 EUR 26.03.2015  26.03.2027  2,625% 2,732% 

ISIN XS1208856341 
Baa2 

(Moody's), 
BBB- (S&P), 
BBB- (Fitch) 

850000000 
50000000 EUR 26.03.2015 

20.11.2015  26.03.2035  3,125% 3,264% 
3.989% 

ISIN XS1382693452 
Baa2 

(Moody's), 
BB+ (S&P), 

BBB- (Fitch) 

114400000
0 EUR 21.03.2016  21.03.2023  1,875% 2,156% 

ISIN XS1382696398 
Baa2 

(Moody's), 
BB+ (S&P), 

BBB- (Fitch) 

850000000 EUR 21.03.2016  21.03.2028 3,000% 3,179% 

ISIN 
BG2030016112 NR 200000000 BGN 17.02.2016  17.02.2019  0,50% 0,36% 

ISIN 
BG2030017110 NR 200000000 BGN 22.02.2017  22.02.2021  0,30%, 0,07% 

ISIN 
BG2030014117 NR 310000000 BGN 22.01.2014  22.01.2019 2,50%,  2,24% 

ISIN 
BG2030115112 NR 400000000 BGN 04.02.2015  04.02.2020  1,85% 0,97% 

ISIN 
BG2040112216 NR 125000000 EUR 18.01.2012  18.01.2019  4,50% 3,56% 

ISIN 
BG2040113214 NR 165000000 EUR 16.01.2013  16.01.2020  3,50% 2,73% 

ISIN 
BG2040114212 NR 145000000 EUR 12.02.2014  12.02.2021  3,00% 2,42% 

ISIN 
BG2040117215 NR 250000000 BGN 27.09.2017  27.03.2025  0,80% 0,49% 

ISIN 
BG2040009214 NR 157500000 BGN 28.01.2009  28.01.2019  4,95% 7,29% 

ISIN 
BG2040115219 NR 235000000 BGN 22.04.2015  22.04.2025  2,30% 2,37% 

ISIN 
BG2040010212 NR 313110000 EUR 13.01.2010  13.07.2020  5,00%,  6,08% 

ISIN 
BG2040011210 NR 322900000 BGN 19.01.2011  19.07.2021  5,00% 5,36% 

ISIN 
BG2040012218 NR 305000000 BGN 11.01.2012  11.07.2022  5,00% 4,32% 

ISIN 
BG2040013216 NR 350000000 BGN 09.01.2013  09.07.2023  4,00%,  3,52% 

ISIN 
BG2040014214 NR 380000000 BGN 15.01.2014  15.07.2024  4,00%,  3,37% 

ISIN 
BG2040015211 NR 50000000 BGN 14.01.2015  14.07.2025  3,10% 3,09% 
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ISIN 
BG2040016219 NR 300000000 BGN 27.01.2016  27.07.2026  2,25% 2,53% 

ISIN 
BG2040017217 NR 339500000 BGN 25.01.2017  25.07.2027  1,95% 1,74% 

ISIN 
BG2040210218 NR 234105000 EUR 29.09.2010  29.09.2025  5,75% 6,45% 

 
От друга страна обаче държавата плаща по-ниски лихви по държавните 

ценни книжа, на които е присъден кредитен рейтинг, което рефлектира 
благотворно върху лихвените разходи, които са отразени в разходната част 
на държавния бюджет, т.е. дейността на рейтинговите агенции се отразява 
позитивно върху финансовата стабилност и бюджетното салдо на Бълга-
рия. 

От съдържащите се в Таблица 3 данни е видно, че непосредствено след 
световната финансова криза от 2008-2009 година лихвените спредове меж-
ду доходността на българските държавни ценни книжа и германските фе-
дерални облигации са изключително високи и в периода от началото на 
2010 до началото на 2012 година те се колебаят в диапазона между 204 и 
407 базисни пункта, поради присъждането на по-нисък кредитен рейтинг 
на страната ни в сравнение с предкризисния период (до месец октомври 
2008 година ВВВ+, впоследствие ВВВ до края на 2013 година според S&P). 
През следващите две години тези лихвени спредове се понижават значи-
телно, но поради фалита на Корпоративна търговска банка АД и понижава-
нето на суверенния кредитния рейтинг на България те започват да нараст-
ват отново и в началото 2015 година се колебаят между 120 базисни пункта 
за едногодишните и 249 базисни пункта за десетгодишните държавни об-
лигации, емитирани от българското и германското правителства (по това 
време според S&P кредитния рейтинг на България е понижен с още две сте-
пени до ВВ+). В рамките на 2018 година лихвените спредове се понижават 
чувствително до едва няколко десетки базисни пункта, тъй като кредитния 
рейтинг на България отново се повиши.  

 
 

Таблица 3. 
Лихвени спредове между доходността на българските държавни ценни  

книжа и германските федерални облигации в базисни пунктове 
 

Лихвен 
спред в 
базисни 
пункто-

ве 

1.1.2010 
г. 

0.1.2011 
г. 

1.1.2012 
г. 

1.1.2013 
г. 

1.1.2014 
г. 

1.1.2015 
г. 

1.1.2016 
г. 

1.1.2017 
г. 

1.1.2018 
г. 

1.12.201
8 г. 

1 г. 407 204 209 37 69 120 55 86 45 57 
3 г. 307 215 297 103 130 112 104 117 45 61 
5 г. 310 204 329 103 156 154 130 91 25 50 
7 г. 316 215 354 139 172 195 177 113 23 71 

10 г. 307 239 347 129 182 249 232 144 45 60 

 
Подобна информация е представена и на Фигура 2. 
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Фиг. 2. Лихвени спредове между доходността на българските държавни  
ценни книжа и германските федерални облигации в базисни пунктове 

 
Следователно може да се направи заключението, че съществува нега-

тивна зависимост между промяната на кредитния рейтинг и промяната на 
лихвения спред. При понижаване на кредитния рейтинг на България спре-
дът между доходността на българските и германските държавни ценни 
книжа нараства, а при неговото повишаване лихвеният спред намалява. 

Изследването продължава и по отношение на търсенето на закономер-
ности в равнищата на доходността на корпоративните облигации, по които 
има присъден рейтинг и тези, на които не е присъден такъв. В таблица 13 
са представени 62 емисии корпоративни облигации, които се търгуват на 
Българската фондова борса АД. От тях 37 са деноминирани в единната ев-
ропейска валута (EUR) и 25 – в национална валута (BGN). Сроковете до па-
дежа на емисиите облигации се изменят в диапазона от 4 години до 17 го-
дини. При 59 от облигационните емисии лихвените купони са фиксирани и 
варират от 3,00% до 8,50%, а по 3 емисии те са променливи, като в основата 
им стои 3 месечен или 6 месечен EURIBOR плюс надбавка под формата на 
рискова премия. От общия брой анализирани емисии корпоративни обли-
гации 45 са на нефинансови компании, а 17 са пласирани от финансови 
компании, сред които две търговски банки. 

По седем от емисиите корпоративни облигации са присъдени кредитни 
рейтинги, като по една от емисиите – на „Български енергиен холдинг“ ЕАД 
– София кредитният рейтинг е присъден от Moody's и Fitch, а на „Синтети-
ка“ АД – София, ТБ „Централна кооперативна банка“ АД – София, ТБ „Бълга-
ро-Американска Кредитна Банка“ АД – София, „Авто Юнион“ АД – София, 
„Евролийз Ауто“ ЕАД – София и „Старком холдинг“ АД – Етрополе кредит-
ните рейтинги са присъдени от Българската агенция за кредитен рейтинг. 
По останалите 55 емисии корпоративни облигации нито една международ-
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на или национална рейтингова агенция не е публикувала свои доклади и 
оценки. 

Дълговите ценни книжа, емитирани от „Български енергиен холдинг“ 
ЕАД – София с матуритет 7 години имат текуща доходност от 3,45% при 
средна текуща доходност за облигациите от същия клас от 5,09%. Облига-
циите на „Синтетика“ АД – София, на ТБ „Централна кооперативна банка“ 
АД – София, на „Авто Юнион“ АД – София и на „Старком холдинг“ АД – Етро-
поле, които са с матуритет 10 години имат текуща доходност от съответно 
4,96%, 3,40%, 4,40% и 4,13% при средна текуща доходност на облигациите 
от същия клас от 4,85%, а корпоративните облигации на ТБ „Българо-
Американска Кредитна Банка“ АД – София с матуритет 5 години и на „Евро-
лийз Ауто“ ЕАД – София с матуритет 6 години имат текуща доходност от 
3,90% и 3,93% в сравнение със средната текуща доходност на облигациите 
от същия клас, която възлиза на 4,87% и респективно на 4,01%. 

 
 

Таблица 4. 
Характеристики на българските корпоративни облигации, търгувани на  

финансовите пазари 
 

Корпоративни обли-
гации 

Рейтинг на 
емисията Номинал Валута Дата на 

емисия Падеж Лихвен 
купон 

Текуща 
доходност 

„Български енерги-
ен холдинг“ ЕАД – 
София  
ISIN XS1839682116 

Ba2 
(Moody's), 
BB (Fitch) 

400000000 
150000000 

50000000 

EUR 
EUR 
EUR 

28.06.2018 г. 
31.07.2018 г. 
12.10.2018 г. 

28.06.2025 г. 
28.06.2025 г. 
28.06.2025 г. 

3,50%, 
платими 
веднъж 
годишно 

3,45% 

„Булфинанс Инвест-
мънт“ АД – София 
ISIN BG2100022172 

NR 10000000 BGN 29.11.2017 г. 29.11.2025 г. 

7,00%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

6,99% 

„Делта кредит“ АД-
СИЦ – София 
ISIN BG2100017156 

NR 3000000 BGN 12.12.2015 г. 12.12.2019 г. 

5,00%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

4,88% 

„Елана Агрокредит“ 
АД – София 
ISIN BG2100014179 

NR 5260000 EUR 15.07.2017 г. 15.10.2022 г. 

3,20%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

3,19% 

„Финанс Директ“ АД 
– София 
ISIN BG2100008148 

NR 1000000 EUR 15.10.2014 г. 15.10.2019 г. 

7,62%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

7,53% 

„Финанс Директ“ АД 
– София 
ISIN BG2100005169 

NR 1000000 EUR 12.04.2016 г. 12.04.2021 г. 

5,00%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

4,92% 

„Финанс Директ“ АД 
– София 
ISIN BG2100025175 

NR 1300000 EUR 15.12.2017 г. 15.12.2023 г. 

4,50%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

4,41% 

„Гипс“ АД – Кошава 
ISIN BG2100004121 NR 5000000 EUR 05.04.2012 г. 05.04.2022 г. 

3,00%, 
платими 
веднъж 
годишно 

2,94% 

„Синтетика“ АД – 
София 
ISIN BG2100003123 

А (BG), 
(БАКР) 4500000 BGN 05.04.2012 г. 05.04.2022 г. 

5,00%, 
платими 
на 6 месе-

4,96% 
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ца 

„Зенит Инвестмънт 
Холдинг“ АД – София 
ISIN BG2100018170 

NR 10000000 EUR 06.10.2017 г. 06.10.2025 г. 

6,00%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

5,88% 

„Адара АД“ – София 
ISIN BG2100026173 NR 15000000 BGN 20.12.2017 г. 20.12.2026 г. 

6,75%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

6,48% 

„Азалия I“ ЕАД – 
Варна 
ISIN BG2100023113 

NR 6000000 EUR 15.12.2011 г. 15.12.2019 г. 

4,50%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

4,41% 

„Ай Ти Софт“ EАД – 
София 
ISIN BG2100019178 

NR 7000000 BGN 24.10.2017 г. 24.10.2024 г. 

3,85%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

3,83% 

„Техноимпорт-
експорт“ АД – София 
ISIN BG2100013122 

NR 1000000 EUR 10.08.2012 г. 10.08.2019 г. 

8,00%, 
платими 
веднъж 
годишно 

7,58% 

„Елана Финансов 
Холдинг“ АД – София 
ISIN BG2100016158 

NR 1000000 EUR 02.12.2015 г. 02.12.2019 г. 

5,50%, 
платими 
на 3 месе-
ца 

5,50% 

„Алтерон“ АДСИЦ –  
Варна 
ISIN BG2100030175 

NR 10000000 BGN 28.12.2017 г. 28.12.2025 г. 

5,75%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

5,58% 

„Специализирани 
логистични систе-
ми“ АД – София 
ISIN BG2100004105 

NR 1600000 EUR 04.05.2010 г. 04.05.2019 г. 

6,00%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

5,97% 

„Специализирани 
логистични систе-
ми“ АД – София 
ISIN BG2100004170 

NR 7500000 BGN 22.03.2017 г. 22.03.2022 г. 

3,50%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

3,48% 

„Захарни заводи“ АД 
– Горна Оряховица 
ISIN BG2100009187 

NR 18828800 BGN 22.08.2018 г. 22.08.2025 г. 

3,00%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

2,97% 

„Балканкар-Заря“ АД 
– Павликени 
ISIN BG2100015077 

NR 4267450 EUR 22.06.2007 г. 22.06.2024 г. 
4,25%, 
платими 
на 1 месец 

4,25% 

ТБ „Централна коо-
перативна банка“ АД 
– София 
ISIN BG2100019137 

ВВB- (BG), 
(БАКР) 36000000 EUR 10.12.2013 г. 10.12.2023 г. 

3,60%, 
платими 
веднъж 
годишно 

3,40% 

„Хелт енд уелнес“ 
АДСИЦ – София (в 
несъстоятелност) 
ISIN BG2100005094 

NR 15000000 EUR 17.03.2009 г. 17.03.2019 г. 

8,50%, 
платими 
веднъж 
годишно 

8,50% 

„Премиер Фонд 
АДСИЦ“ – Варна 
ISIN BG2100024178 

NR 20000000 BGN 15.12.2017 г. 15.12.2025 г. 

6,50%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

6,31% 

ТБ „Българо-
Американска Кре-
дитна Банка“ АД – 
София 
ISIN BG2100006142 

ВВ (BG), 
(БАКР) 1600000 EUR 25.09.2014 г. 25.09.2019 г. 

6 м. 
EURIBOR + 
4,20%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

3,90% 

„Кепитъл Менидж-
мънт“ АДСИЦ – Со-
фия 

NR 12000000 EUR 22.02.2018 г. 22.02.2027 г. 
5,00%, 
платими 
на 6 месе-

4,92% 
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ISIN BG2100003180 ца 

„Екип-98 Холдинг“ 
АД – София 
ISIN BG2100002174 

NR 10000000 BGN 10.02.2017 г. 10.02.2024 г. 

6,00%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

5,82% 

„И Ар Джи Капитал – 
3“ АДСИЦ - София 
ISIN BG2100002125 

NR 1156000 EUR 21.02.2012 г. 21.02.2021 г. 

9,50%, 
платими 
веднъж 
годишно 

5,57% 

„Монбат“ АД – София 
ISIN BG2100023170 NR 28015000 BGN 20.01.2018 г. 20.01.2025 г. 

6 м. 
EURIBOR + 
3,00%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

2,96% 

„Холдинг Варна“ АД 
– Варна 
ISIN BG2100012140 

NR 12000000 EUR 12.12.2014 г. 12.12.2022 г. 

5,40%, 
платими 
веднъж 
годишно 

5,08% 

„Холдинг Център“ 
АД – Стара Загора 
ISIN BG2100018154 

NR 10000000 EUR 22.12.2015 г. 22.12.2023 г. 

5,40%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

5,17% 

„Холдинг Нов Век“ 
АД – София 
ISIN BG2100015150 

NR 15000000 EUR 27.11.2015 г. 27.11.2023 г. 

4,50%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

4,50% 

„Индъстри Диве-
лъпмънт Холдинг“ 
АД – София 
ISIN BG2100019160 

NR 10000000 EUR 22.12.2016 г. 22.12.2024 г. 

5,00%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

4,89% 

„Супер Боровец 
Пропърти Фонд“ 
АДСИЦ – Варна 
ISIN BG2100009179 

NR 10000000 EUR 08.06.2017 г. 08.06.2025 г. 

4,50%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

4,30% 

„Сердика Пропъртис 
АДСИЦ“ – София 
ISIN BG2100008080 

NR 30000000 EUR 14.05.2008 г. 14.05.2023 г. 

1,00%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

1,00% 

„ТЕЦ Марица 3“ АД – 
Димитровград 
ISIN BG2100003131 

NR 4040000 BGN 18.02.2013 г. 18.02.2021 г. 

5,00%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

5,00% 

„Астера I“ ЕАД – 
Варна 
ISIN BG2100007116 

NR 1800000 EUR 14.03.2018 г. 14.03.2023 г. 

4,50%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

4,17% 

„Асенова крепост“ 
АД – Асеновград 
ISIN BG2100002091 

NR 6000000 EUR 30.01.2009 г. 30.01.2020 г. 

7,20%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

6,94% 

„Астерион Бълга-
рия“ АД - София 
ISIN BG2100006092 

NR 4700000 EUR 14.04.2009 г. 14.04.2024 г. 

6,25%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

6,20% 

„Авто Юнион“ АД – 
София 
ISIN BG2100025126 

ВВB+ (BG), 
(БАКР) 6800000 BGN 10.12.2012 г. 10.12.2022 г. 

4,50%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

4,40% 

„Източна газова 
компания“ ЕАД – 
София 
ISIN BG2100017065 

NR 949995 EUR 26.06.2006 г. 26.12.2020 г. 

5,00%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

4,89% 

„Евролийз Ауто“ ЕАД 
– София 

A (BG), 
(БАКР) 3190000 EUR 29.07.2015 г. 29.07.2021 г. 3 м. 

EURIBOR + 3,93% 
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ISIN BG2100010151 3,95%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

„Уеб Финанс Хол-
динг“ АД – София 
ISIN BG2100023121 

NR. 10000000 EUR 16.11.2012 г. 16.11.2019 г. 

8,00%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

7,70% 

ХипоКредит АД – 
София 
ISIN BG2100038079 

NR 4122000 EUR 18.12.2007 г. 30.06.2021 г. 

3,90%, 
платими 
веднъж 
годишно 

7,55% 

„ХипоКредит“ АД – 
София 
ISIN BG2100018089 

NR 6300000 EUR 30.07.2008 г. 30.06.2021 г. 

3,90%, 
платими 
веднъж 
годишно 

7,55% 

„Би Джи Ай Груп“ АД 
– София 
ISIN BG2100011142 

NR 3962000 BGN 03.12.2014 г. 03.12.2019 г. 

6,00%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

6,00% 

„Булгарплод-София“ 
АД – София 
ISIN BG2100012116 

NR 3000000 BGN 06.06.2011 г. 06.06.2021 г. 

5,00%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

5,00% 

„Евролийз груп“ ЕАД 
– София 
ISIN BG2100001150 

NR 6000000 BGN 03.02.2015 г. 03.02.2020 г. 

5,00%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

4,92% 

„Евролийз груп“ ЕАД 
– София 
ISIN BG2100012173 

NR 1250000 EUR 06.07.2017 г. 06.07.2023 г. 

3,75%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

3,69% 

„Образователно-
спортен комплекс 
Лозенец“ ЕАД – Со-
фия 
ISIN BG2100011175 

NR 7000000 BGN 14.06.2017 г. 14.06.2032 г. 

3,85%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

3,78% 

„Финанс Секюрити 
Груп“ АД – София 
ISIN BG2100006159 

NR 7000000 EUR 15.05.2015 г. 15.11.2024 г. 

6,30%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

6,28% 

„Джи Пи Ес Контрол“ 
ЕАД – София 
ISIN BG2100001119 

NR 3600000 EUR 10.01.2011 г. 10.01.2026 г.  

5,00%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

4,90% 

„Грийнхаус Пропър-
тис“ АД – София 
ISIN BG2100017164 

NR 6300000 BGN 16.11.2016 г. 16.11.2021 г. 

4,75%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

4,75% 

„М САТ Кейбъл“ ЕАД 
– София 
ISIN BG2100021174 

NR 20000000 BGN 24.11.2017 г. 24.11.2024 г. 

6,50%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

6,46% 

„Пауър Лоджистикс“ 
ЕАД – Етрополе 
ISIN BG2100022131 

NR 7000000 BGN 20.12.2013 г. 20.06.2022 г. 

4,75%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

4,65% 

„Рой Пропърти 
Фънд“ АДСИЦ – 
София 
ISIN BG2100006167 

NR 12000000 BGN 13.05.2016 г. 13.05.2024 г. 

5,00%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

4,99% 

„Недвижими имоти 
София“ АДСИЦ – 
София 
ISIN BG2100012157 

NR 8000000 EUR 16.09.2015 г. 16.09.2022 г. 

6,30%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

6,15% 
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„Старком холдинг“ 
АД – Етрополе 
ISIN BG2100010110 

A (BG), 
(БАКР) 30000000 BGN 15.04.2011 г. 15.04.2021 г. 

4,15%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

4,13% 

„Топлофикация-
Русе“ ЕАД – Русе 
ISIN BG2100002141 

NR 4000000 BGN 27.02.2014 г. 27.02.2019 г. 

6,00%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

5,81% 

„ТЕЦ - Бобов дол“ 
ЕАД – Големо село 
ISIN BG2100005128 

NR 3500000 BGN 05.04.2012 г. 05.04.2019 г. 

4,00%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

4,00% 

„Топлофикация-
Враца“ ЕАД – Враца 
ISIN BG2100017131 

NR 3011000 BGN 04.12.2013 г. 30.11.2021 г. 

6,00%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

6,00% 

„ВЕИ проджект“ АД – 
Цапарево 
ISIN BG2100021117 

NR 1000000 EUR 02.12.2011 г. 02.12.2021 г. 

5,50%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

5,50% 

„Загора Фининвест“ 
АД – Стара Загора 
ISIN BG2100006175 

NR 10000000 EUR 29.03.2017 г. 29.03.2025 г. 

5,40%, 
платими 
на 6 месе-
ца 

5,35% 

 
Следователно от седемте емисии, на които е присъден кредитен рей-

тинг само по една текущата доходност е по-висока от средната за съответ-
ния клас, което означава, че техните емитенти заплащат за привлечения 
заемен ресурс по-ниска „цена“ в сравнение с акционерните дружества, по 
чиито емисии облигации не е присъден кредитен рейтинг, т.е. кредитният 
рейтинг влияе позитивно на „цената“ на финансирането чрез заемен капи-
тал, тъй като изпраща определени информационни сигнали до потенциал-
ните облигационери. 

Те са склонни да придобият корпоративни облигации от съответен 
клас, които им носят относително по-ниска възвръщаемост, която се ком-
пенсира от по-голямата прозрачност относно финансовото състояние на 
компанията-емитент и от по-ниския риск от неплатежоспособност. 

В таблица 5 са представени стойностите на борсовия индекс SOFIX на 
датата на промяна на кредитния рейтинг на България, както и стойностите 
му 15 работни дни преди и 15 работни дни след промяната. Той е формиран 
от акциите на петнадесетте най-ликвидни и най-високо капитализирани 
български компании, всяка от които има по най-малко 500 акционери. Цел-
та е да се прецени оказва ли влияние промяната на кредитния рейтинг на 
страната върху пазара на акции и по-конкретно върху изменението на во-
дещия борсов индекс у нас и ако това е така, в каква посока се изменя него-
вата стойност. 

Към момента на стартирането на борсовия индекс SOFIX на 17.10.2000 
г. неговата първоначална стойност е 100 пункта. По това време кредитния 
рейтинг на страната е В+ според S&P. 
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Таблица 5. 
Стойности на борсовия индекс SOFIX при промяна на кредитния рейтинг на България 

 

Дата Кредитен 
рейтинг SOFIX 

15 работни дни 
преди промяна-

та 

15 работни дни след 
промяната 

17.10.2000 г.     B+   100,000   100,000   113,470 
07.11.2001 г.     BB-     89,990     88,870     93,360 
07.10.2002 г.     BB   152,650   141,240   155,180 
22.05.2003 г.     BB+   244,480   251,940   260,010 
24.06.2004 г.     BBB-   497,590   492,200   521,260 
27.10.2005 г.     BBB   808,870   882,600   839,810 
26.10.2006 г.     BBB+ 1078,750 1026,220 1078,760 
30.10.2008 г.     BBB   501,870   638,760   319,040 
13.06.2014 г.     BBB-   571,820   590,990   564,670 
12.12.2014 г.     BB+   544,070   515,240   505,360 
01.12.2017 г.     BBB-   667,020   671,780   671,840 

 

След минимална низходяща корекция на стойността му през 2001 го-
дина започва серия от позитивни изменения на суверенния кредитен рей-
тинг на България и от ВВ- той се повишава към 26.10.2006 г. до ВВВ+. През 
този период борсовият индекс нараства непрекъснато и надхвърля грани-
цата от 1000 пункта. 

 

 
 

Фиг. 3. Зависимост между промяната на кредитния рейтинг на страната и  
изменението в стойността на борсовия индекс SOFIX 

 
През 2008 година в резултат на световната финансова криза икономи-

ката на страната започва да стагнира и до края на 2014 година кредитния 
ни рейтинг се понижава с три степени до ВВ+. Борсовият индекс също спада 
с около 50 % и достига до 544,07 пункта. Три години по-късно, на 
01.12.2017 година кредитния рейтинг на България се повишава до ВВВ-, 
което рефлектира позитивно и върху стойността на SOFIX, която достига до 
667,02 пункта. С други думи съществува позитивна зависимост между про-
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мените в кредитния рейтинг на страната и промените в стойността на ос-
новния борсов индекс у нас, като при повишаването на кредитния рейтинг 
стойността на борсовия индекс се повишава, а при понижаването на кре-
дитния рейтинг на страната борсовия индекс също се понижава. 

Интересно е да се проследи как реагира борсовият индекс на промяната 
в кредитния рейтинг на страната 15 работни дни след неговата промяна. 
При всяко едно от повишенията до максимално достигнатото равнище 
ВВВ+ през следващите 15 работни дни се отбелязва ръст в сравнение с рав-
нището от преди повишението. При всяко едно от пониженията на кредит-
ния рейтинг от ВВВ+ до ВВ+ през следващите 15 работни дни борсовият 
индекс се понижава в сравнение със стойността му от преди понижението. 
Ако разгледаме стойностите на борсовия индекс 15 дни преди промяната 
на кредитния рейтинг, не се наблюдава никаква закономерност, т.е. реак-
цията на пазара на акции е следствие от промяната на кредитния рейтинг. 

 

В заключение се формулират няколко препоръки към емитентите на 
акции и облигации на капиталовия пазар. 

1) Когато един емитент изготвя проспект за емисия на акции или 
облигации, той следва да се обърне към дадена международна или 
национална рейтингова агенция с молба да бъде присъден кредитен 
рейтинг на акционерното дружество или емисията облигации. По този 
начин колкото е по-висок кредитния рейтинг, толкова цените, по които ще 
се търгуват акциите, респективно облигациите, ще бъдат по-високи. Така 
акционерите ще увеличават своето богатство, а привлеченото от 
компаниите дългово финансиране ще бъде относително по-евтино. 

2) Важно е ролята на Българската агенция за кредитен рейтинг да се 
увеличи и тя да започне да присъжда рейтинги на все повече български 
компании, чиито акции и облигации се търгуват на фондовата борса у нас. 
По този начин ще се намали информационната асиметрия на капиталовия 
пазар. 

3) Препоръчително е, при предоставянето на информация за отделните 
емисии акции и облигации,  търгувани на вторичния финансов пазар у нас, 
на сайта на Българската фондова борса да се добавя информация за 
присъдения кредитен рейтинг, ако такъв е налице (при това, присъден не 
само от Standard and Poor’s, Moody’s и Fitch rating, а и от БАКР). Подобна 
информация за присъден кредитен рейтинг трябва да присъства и на сайта 
на Министерство на финансите относно информацията за отделните 
емисии ДЦК (дългосрочни или краткосрочни, пласирани в национална или 
чуждестранна валута и т.н.), които също се търгуват на вторичния пазар у 
нас. Така инвеститорите ще се ориентират много по-лесно за равнището на 
риска, който поемат, придобивайки корпоративни или държавни ценни 
книжа, търгувани на фондовата борса у нас. Няма да се налага да правят 



35 
 

собствени пазарни проучвания за качеството на отделните емисии ценни 
книжа и ще вземат по-ефективни финансови и инвестиционни решения. 

 

Основни изводи и обобщения  
 

Възможни са няколко по-важни обобщения. 
Проведеното емпирично изследване демонстрира влиянието на рей-

тинговите агенции и присъжданите от тях рейтинги върху развитието на 
пазарите на държавни и корпоративни дългови ценни книжа у нас. Оказва 
се, че: 

• инвеститорите са склонни да купуват по-нискодоходните емисии ДЦК 
поради факта, че те са относително по-нискорискови, понеже кредитният 
рейтинг, който носят, съответства на кредитния рейтинг на България към 
датата на емитирането; 

• държавата плаща по-ниски лихви по държавните ценни книжа, на ко-
ито е присъден кредитен рейтинг, което рефлектира благотворно върху 
лихвените разходи, т.е. дейността на рейтинговите агенции се отразява по-
зитивно върху финансовата стабилност и бюджетното салдо на България; 

• съществува негативна зависимост между промяната на кредитния 
рейтинг и промяната на лихвения спред - при понижаване на кредитния 
рейтинг на България спредът между доходността на българските и герман-
ските държавни ценни книжа нараства, а при неговото повишаване лихве-
ният спред намалява; 

• кредитният рейтинг влияе позитивно на „цената“ на финансирането 
чрез заемен капитал, тъй като изпраща определени информационни сигна-
ли до потенциалните облигационери; 

• съществува позитивна зависимост между промените в кредитния 
рейтинг на страната и промените в стойността на основния борсов индекс у 
нас, като при повишаването на кредитния рейтинг стойността на борсовия 
индекс се повишава, а при понижаването на кредитния рейтинг на страната 
борсовия индекс също се понижава. 

 

Заключение 
 

Въз основа на направените теоретични, емпирични изследвания и 
приложението дискретните математико-статистически методи за 
прогнозиране и трансформиране на кредитни рейтингови оценки, са 
възможни няколко по-важни изводи. 

Първо, появата и развитието на кредитните рейтингови агенции 
трябва да се разглежда като естествен продукт на пазарната икономика или 
като пазарно явление. При широката глобализация на международните 
финансови пазари, те започват да изпълняват не само консултативни, но и 
оценъчни функции. Тези оценки се отразяват както върху имиджа, така и 
върху пазарната стойност на съответната финансова институция или 
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компания и могат да причинят значителни финансови загуби както за 
емитентите (в случай на песимистични оценки), така и за адресатите на 
рейтинговата информация (обикновено при  оптимистични оценки). 
Следователно, присъдените рейтинги могат да се разглеждат като мярка за 
настоящи и бъдещи рискове, както и като своеобразен ориентир за 
потенциалните инвеститори. В т.ч. суверенните рейтинги служат за 
адекватна репутация пред световните финансови институции и дават 
отражение върху инвестиционния климат в съответната държава. 

Второ, на настоящия етап от развитието на международните 
финансови пазари, глобалните рейтингови агенции, наричани „големите 
три“ осигуряват доминиращата част от присъдените рейтинги. Не без 
основание може да се твърди, че понастоящем те формират и моделират 
параметрите на специализирания световен пазар. Успоредно с това 
нараства и ролята на новите участници на този пазар, било то национални 
или други иновативни финансови институции като DBRS (Dominion Bond 
Rating Service), Chengxin (China Chengxin Credit Rating Group), Dagong 
(Dagong Global Credit Rating) и JCR (Japan Credit Rating Agency). Това означава, 
че международния рейтингов пазар е пред бъдеща трансформация,  която 
ще засилва конкуренцията. В резултат на това присъдените рейтингови 
оценки ще стават все по-точни и компетентни. 

Трето, тъй като международния рейтингов пазар е динамична 
величина от финансовите пазари, рейтинговата активност привлича все 
повече надзорните банкови и регулаторните органи в съответната страна. 
Това се засилва особено в период на икономически сътресения, когато по-
ярко се откроява разминаването в оценките на международните кредитни 
агенции. От друга гледна точка, философията на подхода на трите стълба 
(Базел II) изисква по-ефективно управление на риска, а намаляването на 
процикличността и представянето на антициклични буфери (един от 
ориентирите на Базел III) налагат по-тясно взаимодействие между 
международните кредитни агенции и Европейската система за финансов 
надзор.  

Четвърто, използването на множествения дискриминантен анализ и 
матричния метод предоставя ефективна възможност за извършване на 
прогнозни анализи и бъдещи хипотетични трансформации в структурата 
на рейтинговите скали. Те демонстрират конкретни предимства пред 
останалите статистико-математически методи. Това се подсилва още 
повече от факта, че агенциите за присъждане на рейтинг могат да 
предвидят и вероятностни прегрупирания от един към друг клас, 
включително да предупредят инвеститорите за предстоящи дефолти. 

Пето, въпреки че приложението на Алтман Z-score моделите има 
висока надеждност при изготвяне на вероятностните прогнози за 
получаване на рейтинги, тези модели не бива да се възприемат само като 
математическа формула, измерваща степента на риск от фалит за всяка 
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компания, но и да се търсят нови финансови съотношения, от които се 
очаква по-добра бъдеща прогностична точност на финансовото състояние 
на компаниите, включително и в България. 

Шесто, извършеното емпирично изследване за влиянието на 
рейтинговите агенции върху развитието на финансовия пазар в България 
показва някои нови зависимости и закономерности. Така например, 
интересна е негативната зависимост между промените на кредитния 
рейтинг и  лихвения спред,  реакцията на борсовия индекс при промяна на 
кредитния рейтинг на страната, както и новите индикации в цените на 
ценните книжа и особено в цените на държавните ценни книги. 

В заключение е възможно да се обобщи, че представените в 
дисертацията резултати от теоретичния обзор и проведеното емпирично 
изследване потвърждават основната изследователска теза, а именно – че 
рейтинговите агенции са важен индикатор за инвестиционната активност и 
равнището на социално-икономическо развитие на съответната държава, 
със своята способност да предоставят важна информация на инвеститорите 
за равнището на поемания риск при финансиране на икономически агенти с 
недостиг на капитали.  

В дисертационния труд последователно се:  
• разкриват същността и функциите на международните агенции за 

кредитен рейтинг (Standard and Poor’s, Moody’s и Fitch rating), технологията 
и методологията за изготвяне на рейтингови оценки на емитентите на 
ценни книжа и възможните проблеми;  

• идентифицира ролята и значението на международните рейтингови 
агенции за развитието на финансовите пазари, включително за световната 
финансова криза, акцентирайки върху адекватността на кредитния рей-
тинг и необходимостта от предприемане на действия за ограничаване вли-
янието на международните рейтингови агенции;  

• представят основните механизми и инструменти за регулиране дей-
ността на международните рейтингови агенции (включително преди и след 
финансовата криза от 2009 г.); 

• извършва сравнителен анализ на дейността на агенциите на кредитен 
рейтинг на международно равнище (по показатели, като притежаван паза-
рен дял, обслужвани пазарни сегменти, използвани рейтингови скали, ме-
тодологии за изготвяне на оценките, присъден кредитен рейтинг на дър-
жавите в Европа и света, включително България);  

• дефинира същността и критериите за определяне на суверенен рей-
тинг и се идентифицират различията в методологиите за присъждане на 
държавен рейтинг, използвани от МАКР и БАКР;  

• демонстрира приложението на дискретните математико-
статистически модели за прогнозиране на кредитния рейтинг на междуна-
родните финансови пазари;  
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• изследва емпирично влиянието на рейтинговите агенции върху 
финансовите пазари в България и предлага възможни решения за усъвър-
шенстване и разширяване дейността на БАКР. 

По този начин, посредством комплексния и задълбочен теоретичен и 
емпиричен анализ, както и формулираните изводи и възможни решения за 
подобряване дейността на международните и национални кредитни 
агенции (МАКР и БАКР), дисертацията постига поставената си цел във 
връзка с аргументиране и конкретизиране влиянието на рейтинговите 
агенции върху развитието на финансовите пазари. Получените резултати 
от анализа представляват ценен принос за науката и практиката и 
определено могат да се използват като основа за бъдещи проучвания в 
областта на изследваната проблематика. 

 
ОСНОВНИ ПРИНОСИ 
 

Възможно е резултатите от изследването, проведено в съответствие с 
целта и задачите на дисертационния труд, да се синтезират до няколко по-
конкретни основни приноса: 

1) Извършен е комплексен и задълбочен сравнителен анализ на мето-
дологиите за определяне на кредитен рейтинг, използвани от междуна-
родните и националните рейтингови агенции.  

2) Идентифицирано е значението на международните рейтингови 
агенции за развитието на финансовите пазари, включително за световната 
финансова криза, и в тази връзка е обоснована необходимостта и са очер-
тани възможности за ограничаване на тяхното влияние. 

3) Демонстрирано е приложението и е аргументирана надеждността на 
определени практико-приложни инструменти за прогнозиране на креди-
тен рейтинг на международните финансови пазари, в т.ч. дискретните 
математико-статистически методи, матричните анализи и Z-score модели-
те. 

4) Извършено е емпирично изследване на влиянието, което агенциите 
за кредитен рейтинг оказват върху развитието на финансовия пазар в Бъл-
гария и са формулирани предложения за усъвършенстване и разширяване 
дейността на БАКР. Получените резултати от анализа могат да се използват 
като методическа основа за бъдещи проучвания в областта на изследваната 
проблематика. 
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