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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

 

Българска агенция за кредитен рейтинг е 
единствената българска агенция, включена в 
списъка на Комисията за финансов надзор и 
нейните рейтинги се признават за целите на 
чл.75, ал.2 от Кодекса на застраховането 
наравно с международните агенции Moody’s, 
Standart & Poor’s и Fitch. До момента е 
присъдила кредитен рейтинг на почти всички 
водещи застрахователни компании. През 
2004г. БАКР адаптира методологията за 
рейтинг на способност за изплащане на 
искове за застрахователни компании от ICRA 
(An associate of Moody’s Investors Service). 
Българска агенция за кредитен рейтинг 
(БАКР) присъжда рейтинг ВB+ (перспектива: 
положителна), краткосрочен рейтинг ib, за 
способността за изплащане на искове на 
Общинска застрахователна компания АД. 
Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на кредитен 
рейтинг за способност за изплащане на 
искове на застрахователни дружества 
(http://www.bcra-bg.com/files/method_6.pdf). 
     За изработването на кредитния доклад и 
присъждането на кредитен рейтинг е  
използвана информация от оценяваното 
застрахователно дружество, Комисия Финансов 
Надзор, Национален Статистически Институт, 
база данни на БАКР, консултанти и други 
източници на публична информация.  
 Като цяло застрахователният пазар в 
България се характеризира с нарастващи 
темпове на развитие, силна конкуренция и 
благоприятни перспективи, предвид 
сравнително ниските нива на 
застрахователна плътност и увеличаващата 
се покупателна способност на населението. 
През 2007 г. се наблюдава повишаване в 
темпа на нарастване на брутният премиен 

приход. Налице е задържане на стойностите 
на показателя застрахователно проникване 
спрямо нивата от предходната година 
Коефициентът на застрахователна 
плътност отчита значителен ръст през 
2007 Автомобилното застраховане 
продължава да играе водеща роля на 
общозастрахователния пазар в България с 
дял около 67%. През 2007 г. около 48% от 
пазарния дял в общозастрахователния 
сектор продължават да се заемат от 4-те 
водещи компании: ЗАД „Булстрад”, „ДЗИ-
Общо застраховане”, ЗАД „Алианц България” 
и ЗД „Бул Инс”. Наблюдава се тенденция за 
намаляване на този дял поради по-
агресивното и гъвкаво поведение на по-
малките компании в бранша. 
Застрахователната дейност на „ОЗК” АД се 
разраства през последните пет години, като 
дружеството постига средногодишен ръст в 
реализирания брутен премиен приход от 
12.79% за периода 2003-07 г. Този ръст е 
значително по-нисък от общия ръст на сектора 
за същия период (22,18%). През 2007г. БПП се 
запазва на нива от предходната година, което 
се дължи на прекратяването на деловите 
взаимоотношения с голям клиент. За първите 
осем месеца на  2008г. рейтингованото 
дружество регистрира ръст в брутния премиен 
приход ~34% спрямо същия период 
предходната година. Пазарният дял на „ОЗК” 
АД  намалява от 0.83% през 2003г. на 0.57% 
през 2007г. Към август 2008 рейтингованото 
дружество регистрира ръст от 10% спрямо 
същия период на предходната година. 
Съществува ясно изразена тенденция на 
нарастване на БПП по отношение на 
застраховки „Злополука”, „Каско”, „Пожар и 
природни бедствия” и „Имущество” за целия 

http://www.bcra-bg.com/files/file_6.pdf
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анализиран период. През 2005г. основният 
продукт на компанията е „Автокаско” с дял 
34.15%. През следващите 2 години делът на 
тази застраховка намалява значително и 
достига до 26.73% през 2007г. Като основен 
продукт в портфейла се очертава „ГО за 
автомобилистите” - 30%. Като цяло 
автомобилните застраховки заемат средно 55% 
от портфейла на „ОЗК” АД. За 2007г. делът им е 
~57% при средно за пазара 68%, а делът на 
основните бизнес направления е ~87%. Налице 
е тенденция към увеличаване на 
имущественото застраховане. 
През разглеждания период “ОЗК” АД поддържа 
нива на самозадържане по-ниски от средните в 
сектора, които оказват силно влияние върху 
печалбата от застрахователна дейност. 
Забелязва се тенденция към увеличаване на 
самозадържането от (43% през 2003г. на 68% 
през 2007г.). През последните три години 
нетните квоти на щетимост на “ОЗК” АД приемат 
изключително благоприятни стойности в 
сравнение с тези на водещите застрахователни 
компании и  са по-ниски от средните за групата 
водещи компании. Нетният аквизационен 
коефициент приема много високи стойности 
(около 2 пъти над средните за водещите 
компании).  Разходният коефициент на 
дружеството е намаляваща величина през 
последните три години от анализирания период, 
но стойностите му остават сравнително високи 
през 2005 и 2006г. През 2007г. нетният спечелен 
приход нараства, а административните разходи 
намаляват, което води до голям спад в 
стойността на показателя и разходният 
коефициент на „ОЗК” АД регистрира по-ниска 
стойност от средната за групата водещи 
компании. 
„ОЗК” АД осъществява презастрахователната си 
политика посредством договори с водещи 
застрахователи с висок рейтинг. Дружеството е 
член на Българската група за съвместно 
презастраховане на ”ГО на автомобилистите”. 
Като цяло подходът в инвестиционната дейност 
на „ОЗК” АД е консервативен. Въпреки това 
компанията постига висока доходност на 
инвестициите си. Приходите са главно от 
преоценка на инвестиционните имоти. Загубите 
са по линия на преоценка на корпоративни 
облигации, обусловена от продължителния 
спад на цените на ценните книжа на БФБ, но 
поради ниския си дял не представляват заплаха 
за дейността на дружеството. Приоритет на 
дружеството е инвестиционният му портфейл 
да е високо ликвиден, с ниска степен на 

кредитен и пазарен риск и по тази причина 
значителен дял в него заемат ДЦК и банкови 
депозити.  
През разглеждания период (2003-2007г.) 
размерът на БПП регистрира кумулативен ръст  
~51% , а нетният спечелен приход - ~ 201%. 
По-високият ръст на нетния спечелен приход 
следва от това, че през 2003г. коефициентът на 
самозадържане е едва 49%, докато през 2007г. 
достига 68%.. През 2004, 2006 и 2007г. „ОЗК” 
АД регистрира печалба за финансовата година. 
Към месец септември 2008г. рейтингованото 
дружество отчита нетна печалба в размер на 
63 хил.лв. Показателят възвръщаемост на 
собствения капитал заема много ниски 
стойности, а през 2003 и 2005г. е отрицателна 
величина поради отчетена загуба. Инкасовият 
коефициент също регистрира нестабилни нива. 
За 2007г. получените премии представляват 
87.20% от брутния размер на записаните 
премии. 
За периода 2003-2006г.  „ОЗК” АД отчита 
отрицателен резултат от застрахователна 
дейност, тъй като сумата на техническите 
разходи значително  превишава нетния 
спечелен приход. През 2007г. рейтингованото 
дружество регистрира печалба в размер на 287 
хил.лв. Към септември 2008г. рейтингованото 
дружество отново регистрира загуба, която 
възлиза на (-77) хил.лв. В сравнителен план 
показателите оперативен и финансов 
ливъридж заемат много ниски стойности 
спрямо тези на водещите застрахователи. 
Ликвидността на „ОЗК” АД е силно волатилна 
величина за периода 2003-2007г. След висок 
ръст през 2006г., през 2007г. показателят 
парични средства и еквиваленти/технически 
резерви регистрира най-ниската си стойност 
през анализирания период. Записаният 
акционерен капитал се увеличава през 2006г. и 
2007г. За периода 2003-2007г. не се 
разпределят дивиденти в полза на 
акционерите. През разглеждания период 
компанията поддържа сравнително ниски (под 
средните за сектора) нива на собствен капитал. 
Показател / Година : 2005 2006 2007

(в хил.лв.)    
Брутен Премиен 
Приход   ( Б.П.П. ) : 4 598 7 397 7 397 
% на нарастване              
(на год. база) 10.87% 60.87% 0.00% 
Нетен Премиен 
Приход     ( Н.П.П. ) : 1 862 2 581 2 372 
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Нетен Спечелен 
Приход     ( Н.С.П. ) : 2 715 3 968 5 110 
Нетна печалба -157 76 125 
Самозадържане 60% 65% 68% 
Брутни квоти на 
щетимост 44% 23% 25% 
Нетна квота на 
щетимост 39% 33% 28% 
Разходен коефициент 40% 37% 18% 
комисионен 
коефициент 36% 46% 49% 
Комбиниран 
коефициент 114% 116% 94% 
    
Собствен капитал 4 392 8 936 9 393 
Технически резерви 1 600 2 871 3 263 
    
Оперативен ливъридж 62% 44% 54% 
Финансов ливъридж 36% 32% 35% 
Коефициент на 
ликвидност 30% 62% 7% 
Възвръщаемост на 
собствен капитал -4% 1% 1% 
Очакват се промени в акционерната структура 
на компанията предвид спечелените на търг от 
страна на „Ел Ем Импекс” ЕООД 65.55% от 
акциите на дружеството. 


