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История на рейтинга – ЗПАД „Булстрад” 
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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

БАКР АД повишава рейтинга за 
способността за изплащане на искове на 
ЗПАД „Булстрад” на от А- (тренд:стабилен) 
на А (тренд:положителен). 
 През 2005г. българският 
общозастрахователен пазар регистрира ръст 
от 25.4% в реализирания брутен премиен 
приход (БПП). Темпът на растеж 
изпреварва значително този на БВП на 
страната и превишава средногодишния ръст 
на пазара за периода 2002-2004г. от 23.3%. 
Налице е ръст в коефициента за 
застрахователно проникване (БПП/БВП) от 
2.18% през 2004г. до 2.55% през 2005г. и в 
показателя застрахователна плътност 
(застрахователна премия на глава от 
населението) от 94,5 лв. до 119,1 лв. 
Автомобилните застраховки продължават 
да доминират общозастрахователния пазар 
в страната, като техния дял в реализирания 
БПП се увеличава от 61.3% през 2004г. до 
65.4% през последната година. 
Концентрацията в сектора се запазва висока 
- 4-те водещи компании държат 62.4% 
пазарен дял през в края на 2005г. при 60.3% 
в края на 2004г. Съществени рискови 
фактори пред компаниите, опериращи в 
отрасъла, са силната динамиката на 
развитие на правната регламентация (от 
01.01.2006г. влиза в сила Кодекса за 
застраховането, който в рамките на 
годината търпи промени) и очакванията за 
засилване на интензитета на конкуренция 
след присъединяването на страната към ЕС. 
Коедксът въвежда: по-високи изисквания 
към гаранционния капитал и 
информационните системи на компаниите;  

нови изисквания за диверсификация на 
активите в инвестиционния портфейла; 
сливане на „ГО за водачите на МПС” със 
„Зелена карта” след присъединяване на 
страната към ЕС; задължения за създаване 
на отдел „Вътрешен контрол” и 
назначаването на отговорен актюер и др. 
БАКР оценява системния риск пред 
българските общозастрахователни 
компании като относително висок. 
През 2005г. ЗПАД Булстрад постига ръст в 
БПП от 32.7%, изпреварвайки темпа на 
растеж на сектора.  Пазарният дял на 
компанията се увеличава от 14.37% през 
2004г. на 15.21% през поселдната година. 
Дружеството се предвижва от трета 
позиция по пазарен дял в сектора през 
2004г. на второ място през 2005г. 
Компанията отчита постига по-висок БПП 
в по-голямата част от застраховките в 
портфейла си като активно таргетира 
сегмента „Автокаско”, по който регистрира 
ръст от 63%. Същевременно дружеството 
оптимизира дела на „Гражданска 
отговорност за водачите на МПС” и 
„Зелена карта” (от 35.64% през 2004г. до 
30.78% през 2005г.), които се 
характеризират със сравнително висок 
рисков профил. През първото тримесечие 
на 2006г. дружеството отчита спад от 3.6% 
в реализирания БПП спрямо същия период 
на 2004г.  
 
През април 2006г. бе финализирана 
сделката между Karadn Financial Services 
(KFS), собственост на Kardan N.V. и Wiener 
Stadtische Allgemeine Versicherung 
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Aktiengesellschaft (WS), което предвижда 
придобиване на 40% дялово участие от 
страна на австрийската компания.  
Компанията се нарежда измежду първите 
три водещи застрахователи в Източна 
Европа (наред с Allianz Group и Generali 
Group) и има присъден рейтинг A+ 
(стабилен тренд) от юли 2005г. от 
международната агенция за кредитен 
рейтинг Standard and Poor’s. ЗПАД 
Булстрад ще получи възможност не само за 
допълнителна капитализация (при 
необходимост), но и за трансфер на нау-хау 
и оперитавни практики.  
През 2005г. нивата на самозадържане в 
портфейла на ЗПАД Булстрад запазват 
тенденцията на ръст от 2004г. и достигат до 
77%. Това до голяма степен се дължи на не-
пласирането на презастрахователен квотен 
договор по застраховките „Автокаско”, „ГО 
за водачите на МПС” и „Зелена карта”. 
Поетата по-високата рискова експозиция 
довежда до ръст в нетните квоти на 
щетимост от 54% през 2004г. до 69% през 
последната година. Показателят за ЗПАД 
Булстрад като цяло приема по-високи 
стойности в сравнение с тези на останалите 
водещи компании в отрасъла. Дружеството 
регистрира ръст в щетимостта  по повечето 
от основните направления на компанията с 
изключение на „Зелена карта”. Разходите на 
дружеството за комисионни нарастват през 
2005г., но стойността на нетния комисионен 
коефициент регистрира спад и е една от 
най-ниските в сравнение с тези на 
основните конкуренти. По-високите нива на 
самозадържане през анализирания перод 
позволяват на дружеството да постигне 
икономии от мащаба, което намира израз в 
по-благоприятни стойности на разходния 
коефицинет. Стойността на комбинирания 
разходен коефициент се запазва в рамките 
на тази от 2004г.  
ЗПАД Булстрад продължава да поддържа 
добре балансиран (консервативен) 

портфейл от активи като не са налице 
нарушения на регулаторните изисквания по 
отношение покритие на техническите 
резерви и степента на диверсификация. 
През 2005г. компанията покрива на 100.6% 
нетните си технически резерви като 
значителен дял от покритието се заема от 
вземания по застраховки и отложени 
аквизационни разходи, които се 
характеризират с по-ниска ликвидност 
През 2005г.  компанията предприема 
инвестиции в акции, от които генерира 
значителен финансов доход от преоценка 
на стойността  - 1525хил.лв или 47% от 
инвестиционния доход на дружеството за 
периода. Като цяло доходността на 
инвестиционния портфейл портфейл 
нараства от 5.3% до 6.5%. През 
анализирания период е налице спад в дела 
на най-ликвидните инвестиции в 
портфейла  - ДЦК и депозити от 81.87% до 
69.81%. Въпреки това ликвидността на 
портфейла остава висока.  
През 2005г. поради ръста в квотите на 
щетимост се регистрира спад в резултата от 
застрахователна дейност на компанията. 
Въпреки това промяната на данчъния 
режим подпомага дружествто да реалзиира 
десетократно по-висока печалба 
(2475хил.лв) през 2005г. спрямо 
предходната година (241хил.лв.). 
Фактическата платежоспособност на 
компанията продъжава значително да 
превишава регулаторните изисквания. 
 Положителен фактор е повишението на 
акционерния капитал с 5640 хил. лв или 
28% спрямо нивата от 2004г. Компанията 
отчита известен ръст в оперативната и 
финансова задлъжнялост измерени чрез 
показателите оперативен и финансов 
ливъридж.  
 
 
 



 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ  
ЗПАД „Булстрад” 
А (тренд: положителен) 
Юли 2006г. 

Евлоги Георгиев 95, ет. 1 
гр. София 1142 

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

 

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
 
3

Основни финансови показатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показател / Година : 2003 2004 2005
 (в хил.лв.) (в хил.лв.) (в хил.лв.) 

Брутен Премиен Приход 
( Б.П.П. ) : 102030 105353 139848 

% на нарастване  
(на год. база) -40.8% 3.3% 32.7% 

Нетен Премиен Приход ( 
Н.П.П. ) : 29629 56340 107424 

Нетен Спечелен Приход 
( Н.С.П. ) : 30788 52357 86232 

Нетна печалба 549 241 2475 
Самозадържане 29% 53% 77% 

Брутни квоти на 
щетимост 44% 52% 48% 

Нетна квота на 
щетимост 36% 54% 69% 

Разходен коефициент 55% 29% 24% 
комисионен коефициент 9% 17% 15% 
Комбиниран коефициент 99% 98% 99% 

    
Собствен капитал 22110 24178 31957 

Технически резерви 84070 86730 108692 
        

Оперативен ливъридж 139% 217% 270% 
Финансов ливъридж 153% 200% 247% 

Коефициент на 
Ликвидност 31% 21% 18% 

Възвръщаемост на 
собствен капитал 2% 1% 8% 

Възвръщаемост на 
акционерен капитал 4% 2% 18% 


