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„БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ“ АД 

(БАКР) е третата пълноправна рейтингова агенция в 

ЕС, регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на 

Европейския Парламент и на Съвета. Присъдените 

от БАКР кредитни рейтинги важат в целия ЕС и са 

изцяло равнопоставени с тези на останалите 

признати от Европейския орган за ценни книжа и 

пазари (ESMA) агенции, без териториални или други 
ограничения.  

На проведено на 21.04.2020г. заседание на 
Рейтингов Комитет на БАКР е разгледан доклад 
по извършения преглед на рейтинг на способност 
за изплащане на искове на „ЗК Лев Инс“ АД. 
Заседанието е ръководено от д-р по икономика 
Кирил Григоров, в качеството му на Председател 
на Рейтинговия Комитет. След проведената 
дискусия по всички изменения в дейността и 
състоянието на дружеството в периода на 
преглед и извършената оценка по множество 
фактори влияещи на рейтинга, членовете на 
Рейтинговия Комитет взеха следното решение: 

БАКР присъжда на „ЗК Лев Инс“ АД следните 
кредитни рейтинги: 

 Повишава дългосрочния рейтинг на 
способността за изплащане на искове:         
от ВВ+ на ВВВ- ; 

 Повишава дългосрочния рейтинг по 
национална скала: от А- (BG) на  А (BG) ; 

и променя перспективата по тях от 
„положителна“ на „стабилна“ ,  

с което изразява становището си за затвърдени 
през периода на преглед положителни промени в 
оперативната дейност на застрахователя и 
постигнати подобрения в нивата на показателите 
му за платежоспособност.  

 

Използвана е официално приетата от БАКР 

методология за изготвяне на кредитен доклад и 
присъждане на рейтинг за изплащане на искове на 

застрахователни дружества: ( https://www.bcra-

bg.com/files/cpaic_methodology_2018_bg.pdf  ) 

Потребителите на рейтинга могат да намерят 

информация за значението на всяка рейтингова 

категорив, включително за дефиницията за 

неизпълнение в публикуваната на сайта на БАКР 

Глобална скала: 

(https://www.bcra-bg.com/files/global_scale_bg.pdf ) 

За изработването на кредитния доклад и 

присъждането на кредитен рейтинг е  използвана 

информация от оценяваното дружество, Национален 

Статистически Институт, БНБ, база данни на 

БАКР, консултанти и други източници на публична 

информация. 
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Оперативна среда 

Годината (2020) започна позитивно за България в 
политически план, с обновен състав на местната 
власт, напредък по подготовката на страната за 
членство в Банковия съюз и съответно включване 
на лева във Валутния механизъм II (ERM II). 
Възникването на пандемията от COVID-19 в 
световен мащаб обаче превърна справянето с 
проблема в единствен приоритет, както в 
България, така и във всички нейни политически и 
икономически партньори. В страната беше 
обявено извънредно положение (13.03.2020г.) 
заради безпрецедентната криза, последвано от 
редица законодателни мерки на правителството 
за ограничаване на негативните икономическите 
последици. Комбинираните ефекти върху 
световната икономика са безпрецедентни и 
предстои да бъдат измерени и оценени, като на 
този етап прогнозите крият риск от неточност 
поради глобалната неопределеност относно 
изхода от ситуацията. Перспективите пред 
развитието на глобалната икономика се влошават 
значително, а към момента единствено е ясно, че 
драстичните мерки за овладяване на заразата ще 
генерират мащабен шок в много сектори, региони 
и пазари, който ще прерасне в глобална рецесия.. 

Суверенен риск 

Развитието на икономическите процеси в 
страната, включително в контекста на 
възникналата пандемия от COVID-19, са 
анализирани детайлно от „БАКР - Агенция за 
кредитен рейтинг“ и отразени в присъдения 
непоискан държавен рейтинг на Република 
България. Разгледани са измененията на БВП и 
БДС по компоненти, както и динамиката на 
показателите на външния сектор. Оценено е, че 
България навлиза в настоящата криза със 
стабилна фискална позиция. Разгледана е 
извънредната актуализация на бюджета, поради 
очакваното неизпълнение на приходите и 
необходимостта от извършването на 
допълнителни разходи, с която прогнозното салдо 
по КФП се изменя от балансирано на дефицит в 
размер на 3.5 млрд. лв. или 3% от прогнозния 
БВП. Представени са параметрите, на които лежи 
тази актуализация и е оценено, че до края на 
годината е много вероятна и нова ревизия. 

Актуалното състояние на банковия сектор е 
оценено като стабилно, а капиталовата 
адекватност на банките като достатъчна. 
Представен е пакетът от мерки обявен от БНБ за 
допълнително укрепване на капитала и 

ликвидността на банките и механизмите за 
отсрочване на изискуеми задължения.  

Резюме от доклада за присъдения актуален 
рейтинг на Република България може да бъде 
разгледан на официалния сайт на БАКР:  

https://www.bcra-
bg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_apr_2020_bg.pdf 

Общозастрахователен пазар в България 

В периода на преглед българският общо-
застрахователен пазар запазва характерните си 
черти: 

 Поддържан растеж на приходите по 
записани брутни премии, повлиян от общото 
увеличение в цените на автомобилните 
застраховки и използваната от част от 
българските застрахователи възможност за 
излизане на чужди пазари по линия на 
свободното предлагане на стоки и услуги в 
рамките на ЕС; 

 Висок потенциал за растеж, предвид 
относително ниските нива на застрахователна 
плътност и застрахователно проникване, въпреки 
формираното им подобрение в периода; 

 Поддържана висока степен на пазарна 
концентрация - седемте най-големи дружества 
продължават да подържат дял от над 70% от 
брутния премиен приход в сектора (а топ 10 са с 
91.5% дял за 2019г.); 

 Основен дял на автомобилните 
застраховки в структурата на агрегирания 
застрахователен портфейл – около и над 70.0%, 
подкрепян в значителна степен от задължителния 
характер на застраховката „Гражданска 
отговорност за МПС“.  

Основно влияние в регулаторната рамка и през 
периода на преглед продължава да оказва 
прилагането на изискванията за 
платежоспособност на застрахователите, 
презастрахователите и групите застрахователи и 
презастрахователи, както и изискванията към 
отчетността, оценката на активите и пасивите и 
образуването на техническите резерви в 
съответствие с Директива 2009/138 на ЕП и ЕС 
(„Платежоспособност II”). Допълнително 
влияние върху отчетите оказва и прилагането от 
януари 2018г. на МСФО 9 „Финансови 
инструменти“. 

В условията на възникналата във връзка с 
COVID-19 мащабна криза и текущите все по-
сложни пазарни условия, Комисията за финансов 
надзор, като регулатор на застрахователната 
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дейност в страната, следва насоките за работа на 
финансовите пазари, издавани от Европейския 
орган за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейския 
орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦПК) с цел 
правилното функциониране на пазарите, 
финансовата стабилност и защитата на 
инвеститорите. Фокусът е върху непрекъснатост 
на процесите, прозрачност и навременно 
оповестяване на информация, като националните 
компетентни органи следва да бъдат гъвкави по 
отношение на сроковете за надзорно отчитане и 
публично оповестяване.  

Конкретно при застрахователните дружества, 
ЕОЗППО удължава срока за цялостна оценка на 
въздействието за прегледа на платежоспо-
собността през 2020г. с два месеца, до 
01.06.2020г. Дружествата трябва да предприемат 
мерки за запазване на капиталовото си 
положение в баланс със защита на клиентите, 
следвайки разумна политика, включително за 
дивидентите и за променливите възнаграждения. 
ЕОЗППО ще продължи да наблюдава ситуацията 
и ще предприеме необходимите действия за 
смекчаване на въздействието на нестабилността 
на пазара върху устойчивостта на застраховател-
ния сектор в Европа и защитата на неговите 
потребители. 

В началния етап на влиянния на кризата, не 
очакваме секторът да бъде значително засегнат. 
Доколкото той е в най-висока зависимост от 
продуктите по автомобилното застраховане, не се 
очаква значително понижение в записвания от 
застрахователите бизнес. Капиталовите и 
ликвидни позиции на повечето от 
затрахователите в страната покриват достатъчно 
високо изискванията на „Платежоспособност II“. 
На следващ етап от развитие на кризата, 
евентуалното бавно възстановяване/развитие на 
българската икономика, при съпъстващи 
относително ниска икономическа активност и 
несигурност по отношение на бъдещите доходи 
на домакинствата, се очаква да възпрепятства 
развитието на дейността и печалбите в сектора. 

 

„ЗК Лев Инс“ АД 

В периода на преглед акционерният капитал на 
„ЗК Лев Инс“ АД е увеличен с 4 млн.лв. (до 47.3 
млн.лв.) от основният акционер в дружеството – 
„Лев Корпорация“ АД (вписване в Търговски 
регистър на 02.10.2019г.). С това, в акционерната 
структура на компанията делът на основния 

акционер е увеличен до 49.03% (от 44.32%) и 
намалени дяловите участия на останалите 
ационери. 

През разглеждания период не са извършвани 
промени в състава на Надзорния съвет на 
дружеството.  

Увеличен с трима нови члена е състава на 
Управителния съвет (УС), който към края на март 
2020г. е в състав: 

 Мария Стоянова Масларова-Гъркова – 
председател и изпълнителен директор; 

 Павел Валериев Димитров – член и 
изпълнителен директор; 

 Гълъбин Николов Гълъбов – член и 
изпълнителен директор; 

 Мирослава Спасова Спасова – член; 

 Павел Огнянов Панайотов – член (нов); 

 Биляна Енчева Вълчева – член (нов); 

 София Николова Антонова – член (нов). 

Разширението на състава на управителното тяло 
е обяснено с разрастването на дейността на 
дружеството и породената от това необходимост 
от преразпределение на функции между 
членовете му.  

Обявените от ръководството цели в краткосрочен 
план са свързани с поддържане на позицията на 
пазарен лидер в България в общото 
застраховане. Предвижда се разработването на 
нови продукти, които да отговорят на изменящото 
се потребителско търсене. Дружеството смята да 
продължи с развиване на възможностите за 
разширяване на дейността си извън местния 
пазар (оперирайки на пазарите в Италия, Полша, 
Норвегия и планирайки дейност в Румъния, 
Гърция и др.), при първоначално поддържани 
високи нива на презастраховане по записания 
бизнес. Планират се растежи в имущественото и 
лично застраховане, които да подпомогнат 
балансирането на застрахователния портфейл.  

След известно задържане в растежа на брутния 
премиен приход (БПП) на „ЗК Лев Инс“ за 2017г. 
(ръст от 4.7%), през 2018г. е реализирано 
значителното му нарастване с 36.9%, а в 2019г. 
възходящата тендеция се поддържа от ръст с 
13.0%. Коригираният сектор отбелязва малко по-
висок ръст за последната година (от 15.9%) и 
значително по-нисък за 2018г. (17.1%). Изчислен 
по постиганат обем на записан бизнес, 
оценяваната компания поддържа най-висок 
пазарен дял и в двете последни години, от 
съответно 13.1% за 2019г. и 13.4% за 2018г., като 
запазва относително постоянна преднина от 
около 1.5-2.5 п.п. пред следващите я две 
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дружества „ЗАД Булстрад ВИГ" (11.5% за 2019г.) 
и „ДЗИ – Общо застраховане“ (10.6%). 

И в двете последни години, увеличението в 
стойността на записания бизнес компанията 
реализира основно по линия на застраховки „ГО 
за МПС“, при значителен ефект от повишените 
тарифи по този продукт (валидно за целия 
сектор). 

По тази застраховка оценяваното дружество 
запазва лидерската си позиция по пазарен дял (с 
нива 22.8% и 24.1%, съответно за 2019г. и 2018г.), 
който остава със значителна преднина от над 10 
п.п. спрямо първите следващи застрахователи. 

По „Автокаско“, след отчетено понижение в 
размера на БПП с 4.6% за 2018г., през 2019г. 
нивото на портфейла е запазено относително 
непроменено – с минимално понижение от 0.5%.  

По останалите продукти в застрахователния 
портфейл, през 2018г. не са настъпили 
съществени изменения, а по-характерни такива 
се наблюдават през 2019г. Те са свързани с: 

• значимо увеличение в обема на 
записаният бизнес по „Гаранции“ (над 11 пъти), 
осигуряващ на дружеството пазарен дял от 9.6% 
за годината; 

• висок ръст по „Пожар и природни 
бедствия“ от 82.7%, осигуряващ промяна на 
пазарния дял с 1 п.п. (до 2.2% за 2019г.); 

• ръст в „Други щети на имущество“ с 
19.7%, увеличаващо пазарния дял на 
затрахователя по продукта до 10.0% (8.6% за 
2018г. и 2017г.). 

Портфейлът на „ЗК Лев Инс“ остава с много 
висока степен на зависимост от един продукт 
(„ГО на МПС“) и все още много висок общ дял на 
автомобилните застраховки - 91.9% за 2019г. (с 
понижение спрямо отчетените за 2018г. 97.8%), 
оставащ значително по-висок от средното за 
референтната група застрахователи ниво от 
78.3% (също 78.3% за 2018г. и 74.2% за 2017г.). 
Подобна висока концентрация на бизнеса е 
характерна само за още един от конкурентите в 
референтната група застрахователи1 („Бул инс“), 
докато портфейлите на останалите остават 
балансирани в по-висока степен. 

Дружеството продължава да не извършва 
дейност по активно презастраховане. 

 

                                                
1 Включва:  „ЗАД Армеец" АД, „ЗАД Булстрад ВИГ", "ДЗИ - Общо 
застраховане" ЕАД, „ЗАД Алианц България" и „ЗД Бул инс" АД. 

Структура на портфейла на „ЗК Лев Инс“ спрямо сетор и референтна 

група (към края на 2019г.) 

 

След продължилото през 2018г. увеличение в 
нивата на брутна и нетна квоти на щетимост, 
през 2019г. дружеството отчита значително 
подобрение в постигнатото ниво на първата – 
56.3% (спрямо изключително високите 85.0% за 
2018г.), докато нетната щетимост продължава да 
расте, достигайки ниво от 47.8% (43.0% за 2018г. 
и 39.5% за 2017г.). Последното е под влияние на 
темп на нарастване на нето поетите щети (с 
32.3%) изпреварващ увеличенията в нетния 
спечелен приход (18.9%). Подобни са и 
измененията в предходната 2018г. – увеличение в 
стойността на нето поетите щети с 24.3%, спрямо 
ръст в нетния спечелен приход с 14.3%. 
Подобрението по нивото на брутната щетмост е 
постигнато под влияние на значително 
увеличение в БПП, при относително запазено 
ниво на бруто възникналите за годината 
претенции. В сравнителен план спрямо 
референтната група дружества, постигнатите 
нива на нетна щетимост остават все още най-
ниските, но при поддържана тенденция на 
свиване на разликите - от 13.9 п.п. за 2017г. до 
4.9 п.п. за 2019г. За 2019г. постигнатото от „Лев 
Инс“ ниво на показателя е практически изравнено 
от „Армеец“ и доближено във висока степен от 
„ДЗИ – Общо застраховане“.  

 Нетни квоти на щетимост 2019* 2018 2017 2016 

ЗК "Лев Инс" АД 47,8% 43,0% 39,5% 45,6% 
      

ЗАД "Армеец" АД 47,6% 43,1% 43,2% 55,9% 

ЗАД "Булстрад ВИГ" 55,6% 51,2% 55,2% 50,3% 

"ДЗИ - Общо застраховане" 50,4% 51,5% 55,3% 54,0% 

ЗАД "Алианц България" 52,5% 46,8% 56,1% 57,3% 

ЗД "Бул инс" АД 64,8% 55,7% 58,1% 43,9% 
     

Средно за групата: 52,7% 49,4% 53,4% 53,4% 

*неодитирани отчети за 2019г. 

Формираното през 2019г. понижение в стойността 
на нетните комисионни разходи, получено на 
фона на значителния ръст в нетния спечелен 
приход, рефлектира в значително понижение на 
аквизиционния коефициент, който достига до 
стойност от 10.9% за 2019г., запазвайки 
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позитивна тенденция в трета поредна година. 
Повлияно от слабо нарастващи за последната 
година от разглеждания период административни 
разходи (с 5.1%) и намаление в стойността на 
други технически разходи (със 7.8%), получени на 
фона на нарастващ размер на нетния спечелен 
приход, нивото на разходния коефициент за 
2019г. също се понижава (до 30.9%, спрямо 38.8% 
за 2018г.). След едно значително нарастване в 
нивото на комбинирания разходен коефициент 
през 2018г., през 2019г. „Лев Инс“ отчита значимо 
намаление в равнището на показателя (89.5%), 
което е и най-добрата стойност в сравнимата 
група компании (много близки стойности са 
постигнати от „Алианц България“ – 89.6% и „ДЗИ 
– Общо застраховане“ – 89.9%). 

Наблюдаваната в предходни периоди на преглед 
тенденция към увеличаване в дела на 
презастрастрахования портфейл е прекратена 
и в последните две години (2018-2019г.) 
дружеството поддържа относително еднакво 
ниво на самозадържане (62-63%), при също 
константен дял на презастрахователите в 
техническите резерви (59%). Изпълняваната от 
компанията презастрахователна политика води 
до значително увеличение на комисионните от 
презастрахователи, което оказва и позитивно 
влияние на нивото на аквизиционния коефициент. 

През периода на актуализация не са извършени 
значими промени в прилаганата от дружеството 
презастрахователна политика. 

В периода на преглед структурата на 
инвестиционния портфейл на „ЗК Лев Инс“ АД 
се запазва непроменена. Общото увеличение в 
стойността на портфейла е 13.3% за 2018г. и с 
5.7% за 2019г., което са нива съотносими с 
отчитаните в сектора. 

По-съществените изменения в него са:  

• увеличения в наличните средства по 
банкови депозити - с повече от 2.5 пъти през 
2018г. и с още 14.0% през 2019г., което осигурява 
на последните дял от 9.2% в общата стойност на 
инвестициите (при 3.5% към края на 2017г.); 

• увеличена стойност на инвестиционните 
активи в земи и сгради (с общо за последните две 
години 10.1%), които се запазват като основен за 
портфейла тип инвестиции (с дял от 69.4% към 
края на 2019г., при 72.9% към края на 2018г. и 
75.5% в края на 2017г.). Високо влияние върху 
ръста в тези активи оказват извършените 
преоценки;  

• без съществена промяна остават 
притежаваните от дружеството инвестиционни 

активи в ДЦК - с ниска стойност и дял в 
инвестиционния портфейл под 3%; 

Относително ниските стойности на 
притежаваните ДЦК и на банковите депозити, 
водят до обща ниска стойност на дела на най-
високоликвидните активи в инвестиционния 
портфейл. По ниво на така оценяваната 
ликвидност на портфейла, въпреки 
отбелязаното в последната година от периода 
позитивно изменение, „Лев Инс“ изостава 
значително спрямо коригирания сектор и 
референтната група застрахователи. 

 

Общият дял на инвестициите в актива не се 
изменя съществено в периода на преглед и в края 
на 2019г. е 33.4% (34.21 % към края на 2018г. и 
33.7% към края на 2017г.). И в нивото по това 
съотношение оценяваното дружество все още 
изостава от средните нива за коригирания сектор 
(57.9% към края на 2019г. и 57.5% към края на 
2018г.). 

Постигнатата инвестиционна доходност е 
волатилна и в силна зависимост от преоценки и 
разходи за управление на инвестициите. 

„ЗК Лев Инс” АД отчита нетна печалба за 2018г. в 
размер на 1 768 хил.лв., което е увеличение от 
близо пет пъти спрямо резултата от предходната 
година (361 хил.лв.), а по данни от 
предварителният (неодитиран) отчет на 
дружеството за 2019г., постигнатия нетен 
финансов резултат е печалба в размер на 7 487 
хил.лв. (или ново увеличение с над четири пъти 
спрямо предходната година).  

Характерно за периода на преглед е 
формираното през 2019г. значително подобрение 
в постигнатия от оценяваното дружество 
застрахователен резултат. За 2018г. последният 
е печалба в размер на 4 058 хил.лв., която в 
последствие е неутрализирана от относително 
висок размер на други нетехнически разходи, а 
крайният финансов резултат е повлиян от 
отчетената нетна доходност от инвестиции. 
Съпоставено с тези данни, формираната за 
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2019г. застрахователна печалба, в размер на 20 
184 хил.лв. е с пет пъти по-висока и независимо 
от повишението в нетехническите разходи (с 
85.3%) и формираната отрицателна доходност по 
инвестиционния портфейл, позволява на 
дружеството постигане на посочения значително 
по-висок нетен финансов резултат. 

Сериозно положително влияние върху 
подобрението на финансовия резултат оказват: 
намаленото ниво на брутна щетимост и запазване 
на ниското ниво на нетната такава, понижени 
нетни комисионни и други технически разходи, 
които компанията реализира на фона на ръст в 
нетния спечелен приход, компенсирайки слабото 
нарастване в стойността на административните 
си разходи. 

Увеличената през 2019г. стойност на собствения 
капитал (от увеличение на акционерния и 
подобрените финансови резултати) рефлектира в 
подобрено ниво на съотношението Технически 
резерви към Собствен капитал към края на 
2019г., с достигната стойност от 198%, спрямо 
218% към края на 2018г. (при отчетеното ѝ тогава 
увеличение поради нарасналите технически 
резерви от значителния ръст в записания бизнес). 

През 2018г. и 2019г., следвайки динамиката на 
реализираните печалби, компанията отчита 
ръстове в нивото на показателя възвращаемост 
на собствения капитал. 

Постигнатото от оценяваното дружество в края на 
2019г. ниво на покритие на капиталовото 
изискване за платежоспособност се подобрява 
значително (до 121.4%), но остава по-ниско от 
средното за застрахователните компании 
включени в референтната група (149.6%). 
Подобно е позиционирането на дружеството и по 
отношение на нивата на покритие на 
минималното капиталово изискване (с най-
ниско ниво в референтната група). 

През 2018г. и 2019г. нивото на коефициента на 
ликвидност на техническите резерви отбелязва 
слаби повишения, но постигнатата към края на 
2019г. стойност от 10.3% остава много по-ниска 
от средните стойности за коригирания сектор 

(83.8% към същия момент) и за застрахователите 
от референтната група (84.6%). Големи остават и 
изоставанията на отчетените от „ЗК Лев Инс“ 
равнища по коефициента на ликвидност на 
резерва за предстоящи плащания и коефициента 
на незабавна ликвидност. 

В сравнителен план, ЗК "Лев Инс" АД поддържа 
високи нива на оперативен ливъридж 
(съотношение на нетен спечелен приход спрямо 
собствен капитал), по които продължава да 
превъзхожда вскички останали застрахователи от 
референтната група. Положително е оценено 
понижението в нивото на застрахователния 
ливъридж (съотношение на техническите 
резерви към собствения капитал) до ниво в края 
на 2019г. със съвсем малко над средното за 
референтната група. 

 

В посока повишане на рейтинга влияние биха 
оказали трайни и съществени подобрения в 
нивата на ликвидност (обвързано с промени в 
структурана на инвестиционния портфейл); 
постигане на по-балансиран застрахователен 
портфейл, при запазване на добрите 
оперативни показатели и достигнатите в 
последната година нива на положителен 
заастрахователен резултат.  

Изменения в обратни посоки биха довели до 
понижаване на оценката. 

 

 

 

 

 

 

 

Поддържаните от застрахователя нива по 
основни показатели за оценка на дейността в 
последните пет години са представени в 
следващата таблица:  
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Основни финансови показатели: 

Показател / Година: 2019* 2018 2017 2016 2015 2014 

Брутен Премиен Приход (хил.лв.): 316 686 280 229 204 680 195 482 162 876 170 132 

Изменение на годишна база 13,0% 36,9% 4,7% 20,0% -4,3% -6,6% 

Нетен Спечелен Приход (хил.лв.): 192 657 161 976 141 764 152 694 184 449 171 812 

Изменение на годишна база 18,9% 14,3% -7,2% -17,2% 7,4% 5,8% 

Ниво на самозадържане 62,7% 62,0% 69,4% 81,1% 95,9% 97,3% 

Нетен финансов резултат (хил.лв.) 7 487 1 786 361 436 10 667 68 

Резултат от застрахователна дейност 20 184 4 058 37 783 12 578 9 602 -11 673 

Брутни квоти на щетимост 56,3% 85,0% 78,4% 53,0% 70,3% 80,3% 

Нетни квоти на щетимост 47,8% 43,0% 39,5% 45,6% 42,8% 66,8% 

Разходен коефициент 30,9% 38,8% 17,8% 23,8% 32,6% 19,5% 

Аквизационен коефициент 10,9% 15,7% 16,1% 22,3% 19,3% 20,5% 

Комбиниран коефициент 89,5% 97,5% 73,3% 91,8% 94,8% 106,8% 

Нетен спечелен приход / СК (Оперативен ливъридж) 233% 227% 204% 221% 268% 295% 

Технически резерви / СК (Застрахователен ливъридж) 198% 218% 194% 195% 185% 314% 

Дълг извън застрахователни резерви / СК (Финансов ливъридж) 5,9% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Общо собствен капитал 82 705 71 218 69 433 69 074 68 841 58 174 

Възвръщаемост на СК 9,9% 2,5% 0,5% 0,6% 17,8% 0,1% 

Обща стойност на инвестиционния портфейл 88 415 83 626 73 808 77 474 100 383 129 834 

Изменение на годишна база 5,7% 13,3% -4,7% -22,8% -22,7% 0,0% 

Дял на високоликвидни активи в инвестиционен портфейл 12,1% 11,5% 6,8% 18,8% 38,3% 52,7% 

Доходност на инвестиционния портфейл по ТТМ -2,5% 4,9% 0,8% 1,4% 1,4% 9,1% 

Покритие КИП 121% 108% 104% - - - 

Покритие МКИ 321% 254% 270% - - - 

Коефициент на ликвидност на технически резерви 10,3% 9,9% 8,7% 13,8% 34,0% 39,6% 

Коефициент на ликвидност на резерва за предстоящи плащания 18,7% 17,6% 14,8% 25,1% 74,8% 83,7% 

*по данни от предварителен (неодитиран) отчет 
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Рейтингова история: 
 

РСИИ 
Първоначален 
рейтинг  6.2006 

Непоискана 
актуализация 

11.2007 

Непоискана 
актуализация 

11.2008 

Актуализация  
7.2009 

Актуализация  
20.07.2010 

Мониторинг 
07.12.2010 

Дългосрочен рейтинг: BB+ iBBB-(н) iBBB(н) iA-   iA-   iA-   

Перспектива:   положителна положителна стабилна стабилна негативна 

  
Мониторинг 
25.05.2011 

Актуализация 
25.10.2011 

Актуализация  
29.11.2012 

Актуализация  
04.11.2013 

Актуализация  
13.12.2014 

Актуализация  
10.12.2015 

Дългосрочен рейтинг: iBBB+ iBBB+ iBBB+ iBBB+ iBBB+ iBBB 

Перспектива: негативна в развитие положителна стабилна стабилна негативна 

 
Актуализация  

06.01.2017 

Дългосрочен рейтинг: iBBB (о) * 

Перспектива: - 

   *(о) – оттеглен рейтинг 

 

РЕЙТИНГ НА СПОСОБНОСТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ИСКОВЕ 
Първоначален 

рейтинг 
Преглед Мониторинг 

Дата на рейтингов комитет: 09.02.2017 22.03.2018 20.06.2018 

Дългосрочен рейтинг: BB+ BB+ BB+ (под наблюдение) ** 

Перспектива: положителна положителна - 

    

Дългосрочен рейтинг по национална скала: A- (BG) А- (BG) А- (BG) (под наблюдение) ** 

Перспектива: положителна положителна - 

** Поставянето на рейтинга „под наблюдение“ произтича от публикувана промяна в методологията на БАКР за 

присъждане на Рейтинг на способност за изплащане на искове (https://www.bcra-
bg.com/files/cpaic_methodology_2018_bg.pdf), засяга всички актуални към този момент рейтинги на застрахователи и 
не е свързана с дейността на оценяваното дружество. 
 

Рейтингите в таблиците по-горе са присъдени по предходни Методологии за присъждане на рейтинг на 
способност за изплащане на искове, съответно с прилаганите за тях скали за оценка, като не са директно 
сравними с рейтингите, присъдени след влизането в сила на актуалната методология от 21.06.2018г. 

РЕЙТИНГ НА СПОСОБНОСТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ИСКОВЕ Мониторинг *** Преглед Преглед 

Дата на рейтингов комитет: 18.12.2018 18.04.2019 21.04.2020 

Дата на рейтингов комитет: 19.12.2018 19.04.2019 22.04.2020 

Дългосрочен рейтинг: BB+ BB+ ВВВ- 

Перспектива: положителна положителна стабилна 

    

Дългосрочен рейтинг по национална скала: А- (BG) А- (BG) А (BG) 

Перспектива: положителна положителна стабилна 

*** Мониторингът е извършен във връзка с влезлите в сила на 21.06.2018г. промени в използваната от БАКР „Методология за 
рейтинг на способността за изплащане на искове на застрахователно дружество“ 

 


