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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 агенции, без 

териториални или други ограничения.  

БАКР понижава присъдените на ЗАД „ОЗК 
Застраховане“ АД рейтинги: 

 Дългосрочен рейтинг на способност на 
изплащане на искове: от BBB- на ВВ+ ; 

 Дългосрочен рейтинг по национална скала: 
от А (BG) на ВВВ+ (BG); 

и поставя „стабилна“ перспектива по тях,  

с което изразява своето становище за:  
 - все още непреодолян окончателно ефект от 
преструктуриране на инвестиционния портфейл, 
отчетена отрицателна доходност по него за 
периода на преглед, при протичащо подобряване 
в нивото на високоликвидните активи към края на 
периода; 
- поддържано ниско ниво на КИП; 
- значително нарастване на техническите резерви 
и съотношението им спрямо собствения капитал; 
- поддържане на относително висока концентра-
ция в застрахователния портфейл, при проявена 
тенденция към подобрение в края на периода на 
преглед. 

Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на рейтинг за 
способност за изплащане на искове на 
застрахователни дружества: https://www.bcra-
bg.com/files/cpaic_methodology_2018_bg.pdf 

За изработването на рейтинговия доклад и 
присъждането на рейтинг е използвана информация от 
оценяваното застрахователно дружество, Комисията 
за финансов надзор, Националния статистически 
институт, база данни на БАКР, консултанти и други 
източници на публична информация.  

Оперативна среда 

Суверенен риск 

През 2018г. правителството на Република България 
ускори процеса по включването на страната към 
еврозоната, като официално подаде писмо за 
намерението си, а през м. август  Министерският 
съвет одобри и съответен План за действие, 
включващ мерки, насочени към присъединяването 
на България към Валутния механизъм II (ERM II) и 
към Банковия съюз, което въпреки първоначалните 
очаквания не се случи през м. юли 2019г. 

Икономическият растеж в страната се забавя от 
3.8% през 2017г. до 3.1% през 2018г., като е 
формиран изцяло от компонентите на вътрешното 
търсене – потребление и инвестиции. През първото 
тримесечие на 2019г. отчетеният икономически ръст 
се покачва с 2.1 п.п. до 5.2% на годишна база, като 
основен двигател на растежа остава крайното 
потребление. 

Страната отчита намаления по размера на външния 
дълг, а към края на 2018г. международните резерви 
на БНБ възлизат на 25 072 млн. евро и осигуряват 
150.5% покритие на паричната база, което е солиден 
буфер, гарантиращ стабилността на валутния борд. 
Показателите за адекватност на резервите запазват 
високите си нива. 

На трудовия пазар се запазват възходящата 
тенденция на заплащането и намаляването на 
безработицата, но се забавя ръстът на заетостта. 

mailto:stamenova@bcra-bg.com
https://www.bcra-bg.com/files/cpaic_methodology_2018_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/cpaic_methodology_2018_bg.pdf
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Средногодишният темп на инфлация (измерен 
чрез ХИПЦ) запазва постепенния си ръст от 2018г. 
(2.6%) и до средата на 2019г., достигайки 3.0%. 

Благоприятната макроикономическа среда през 
последните години осигурява стабилност в 
състоянието на публичните финанси. Запазва се 
положителната тенденция на намаление на 
държавния дълг на страната, като нивото от 
20.4% от БВП към края на 2018г. (22 066 млн.лв.) 
остава значително по-ниско спрямо максимално 
допустимата референтна стойност на Маастрихт-
ския критерий за конвергенция от 60% и подрежда 
страната сред трите държави в ЕС с най-нисък 
държавен дълг. Емитираният нов дълг от 
началото на  2019г. е в размер на 900.6 млн.лв. 
към края на м. август, като набраните средства са 
използвани за финансиране на част от дължимата 
сума по сделката на правителството за 
закупуване на ново въоръжение в армията 
(изтребители F-16). 

Банкова система 

Сред мерките от Плана за действие на 
Министерството на финансите в процеса по 
присъединяване на страната към Банковия съюз 
се включват преглед на качеството на активите и 
стрес тестове на няколко български банки, 
резултатите от които бяха оповестени на 26 юли 
2019 година. Резултатите от цялостната оценка 
на ЕЦБ1 показват, че при две от шестте 
проверявани банки се открива капиталов недостиг 
при тестване на утежнен макроикономически 
сценарий, като същият извод бе налице за двете 
институции при проверката, извършена през 
2016г. от БНБ. Както и преди три години, 
Българската народна банка заявява, че „ще бъдат 
предприети последващи действия, свързани с по-
нататъшно укрепване на капиталовата позиция на 
банките, в строго съответствие с мандата на БНБ 
и съответната регулаторна рамка“. 

Банките в страната продължават да подобряват 
качеството на своите портфейли. Запазват се 
ускореното нарастване на активите (с рекордни 
ръстове в размера на брутния кредитен портфейл 
на системата) и значителния ръст на печалбата 
през 2018г. при устойчива тенденция на 
нарастване на привлечените средства под 
формата на депозити (без кредитни институции). 
Капиталовата адекватност на банковата система 
остава на много добри нива. 

                                                 
1 Прессъобщението на ЕЦБ е достъпно на адрес:  
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/ht
ml/ssm.pr190726~1b474e3467.bg.html 

Общозастрахователен пазар в България 

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

 Продължаващ растеж в приходите по записани 
брутни премии; 

 Висок потенциал за развитие, предвид 
относително ниските нива на застрахователна 
плътност и застрахователно проникване; 

 Висока степен на пазарна концентрация - 
седемте най-големи дружества продължават да 
отчитат дял от малко над 70% от брутния премиен 
приход в сектора (71.5% към края на юни 2019г., 
70.7% в края на 2018г., 70.1% в края на 2017г. и 
т.н.); 

 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 „Платежоспо-
собност II” (Директива 2009/138 на ЕП и ЕС). 
Допълнително влияние върху отчетите оказва и 
прилагането от януари 2018г. на МСФО 9 
„Финансови инструменти“. 

Общите основни фактори, възпрепятстващи 
развитието на общозастрахователните компании, 
продължават да бъдат бавният растеж на 
българската икономика и съпътстващите го 
относително ниска икономическа активност и 
обусловената от това несигурност по отношение на 
бъдещите доходи на домакинствата.  

ЗАД „ОЗК Застраховане“ 

И през периода на актуализация дружеството 
увеличава своя капитал, реинвестирайки 
печалбата си от 2018г., с което размерът му достига 
12 037 626 лв. В дяловото участие на акционерите 
няма промени, а разпределението на акциите към 
09.07.2019г. е представено в следващата таблица: 
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Акционери: Дял 

„Ел-Ем Импекс“ ЕООД 65.73% 
„Топлофикация – София“ АД 9.32% 
„Общинска банка“ АД 4.80% 
„Топлофикация – Бургас“ ЕАД 3.55% 
„Топлофикация – Плевен“ ЕАД 3.55% 
„Мина Станянци“ АД  3.55% 
„Коинвест“ ЕООД 4.51% 
Александър Петров Личев 4.99% 
Общо 100.00% 

Няма промени и в състава на Съвета на директо-
рите, състоящ се от: 

 Александър Личев 

 Румен Димитров 

 Димитър Колев 

 Панайот Филипов  

Застрахователят отчита общ ръст на записаните 
премии за 2018г. от 40.0% (33.1% за 2017г.), с 
което повишава пазарния си дял2 до 7.0% (5.9% 
за 2017г.), продължавайки да заема девета 
позиция по обем на сключените застрахователни 
договори в сектор общо застраховане. Позити-
вният тренд в нарастването на БПП е прехвърлен 
и в първото полугодие на 2019г. с отчетен ръст 
спрямо аналогичната част от предходната година 
от 35.6%, който остава високо над средния ръст 
за сектора (20.9%). Резултатът от застрахова-
телна дейност за 2018г. нараства значително 
спрямо предходната година (когато е регистри-
рано намаление), а отчетеният нетен финансов 
резултат е печалба в размер на 618 хил.лв. Той е 
сходен с този за 2017г. от 597 хил.лв. и 
значително под резултатите от предходните две 
години. Печалбата от застрахователна дейност не 
е пренесена в крайния резултат поради отчетена 
отрицателна доходност по инвестиционния 
портфейл и поддържаното относително високо 
ниво на други разходи. Отчетено е общо 
нарастване в активите със значителните 71.7% 
(5.26% за 2017г.), оценено по критериите на 
„Платежоспосбност 2“ (или със 77.9% по МФСО), 
което се дължи в основна степен на значително 
нарасналия дял на презастрахователите в 
техническите резерви.  

По отделните бизнес направления най-значими 
са увеличенията, формирани по застраховка „ГО 
на МПС“ (54.1% за 2018г. и 20.3% за 2019г.), чийто 
дял в портфейла нараства до 70.1% към края на 
2018г. (63.7% в края на 2017г.). Висок растеж 
бележи застраховка „Гаранции“, по която записва-
нето на бизнес започва от края на 2017г. Делът на 

                                                 
2 По данни на КФН за лицензираните в България застрахователни компании.  

последния продукт в застрахователния портфейл на 
оценяваната компания расте прогресивно в периода 
на преглед, достигайки до 18.6% към 30.06.2019г., с 
което застраховката става втората по обем 
сключвана от компанията. „Пожар и природни 
бедствия“ става трета по дял в портфейла (15.9% 
към 30.06.2019г.), като по нея са отчетени 
нараствания от 5.4% за 2018г. и 10.9% за първото 
полугодие на 2019г. В периода на преглед 
продължава тенденцията на плавно намаление по 
застраховка „Сухопътни превозни средства, без 
релсови превозни средства“ по абсолютна стойност 
и дял в портфейла, като последният е 3.3% към юни 
2019г., при 5.3% в края на 2018г. и 10.1% в края на 
2017г. Застраховка „Злополука“ запазва нисък дял 
от около 1.0% (също с плавна тенденция на 
понижение). 

В сравнителен план спрямо референтна група 
застрахователи портфейлът на дружеството през 
анализирания период се характеризира с много по-
нисък (най-нисък) дял на застраховка „Автокаско“ и 
по-висок от средното ниво дял на „ГО за МПС“. 
Високият обем по застраховки „Гаранции“ дава на 
дружеството и най-висок пазарен дял в сектора по 
този вид продукт към края на първото полугодие на 
2019г. (44.7%).  

През 2018г. брутните квоти на щетимост 
нарастват значително (с 37.3 п.п.), достигайки 
129.1% в края на годината, следвайки изменението 
от предходната година (с увеличение 34.0 п.п.). 
Нарастването е формирано по линия на регистри-
рани увеличения в стойността на възникналите 
претенции (с 8.8%, също след ръст в предходната 
година от 23.3%) и значително нарастване на 
резерва за предстоящи плащания в настоящата 
година (127.5%, след отчетени 40.4% в 
предходната), които не успяват да бъдат 
неутрализирани от отчетения ръст в брутния 
премиен приход. Стойността на коефициента за 
оценяваната компания превишава значително 
формираното средно ниво за референтната група 
застрахователи от 64.7% (с най-високи стойности 
отчетени от Бул Инс - 92.0% и Лев Инс - 85.0%). 

Нивото на нетните квоти на щетимост се 
запазва практически непроменено – 52.0% за 2018г., 
спрямо 52.5% за 2017г., което позиционира оценя-
вания застраховател много близо (над) до средното 
за референтната група ниво от 48.2% (50.8% в 
предходния период, при поддържана трета година 
тенденция на намаление). Към края на първото 
полугодие на 2019г. стойността на същото 
съотношение е на по-ниско ниво - 42.8%, но 
превишаващо със 7.4 п.п. стойността му от края на 
първо шестмесечие на 2018г. 
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През 2018г. стойността на комбинирания 
разходен коефициент намалява с 3.4 п.п. на 
годишна база, достигайки до ниво 96.0% и 
нараства за първото полугодие на 2019г. до 
99.5%. Постигнатото за 2018г. ниво е под 
средното за групата (96.8%, където най-високи 
стойности поддържат Бул Инс 111.9% и Армеец 
99.3%). По-ниската стойност за оценяваното 
дружество за 2018г. се отразява в подобрение и 
положителен знак на резултата от застрахова-
телна дейност. 

В стойността на административните разходи на 
дружеството през периода на преглед е отчетено 
увеличение, което обаче е компенсирано от 
нарастването на БПП, в резултат на което 
съотношението на административните 
разходи към БПП намалява до 5.9% (спрямо 
6.3% за предходната година), запазвайки се на 
нива под средните за референтната група 
застрахователи (8.3%) и за коригирания сектор 
(9.3%). 

През периода на актуализация ЗАД „ОЗК – 
Застраховане“ продължава да прехвърля 
нарастващ дял от застрахователния риск към 
презастрахователи – 48.4% за 2018г. спрямо 
45.1% за 2017г. (41.8% за 2016г.). Към 30.06.2019г. 
нивото намалява до 43.8%, а дружеството про-
дължава да работи с презастрахователи с висок 
кредитен рейтинг (повечето с АА- и не по-нисък от 
А-). Делът на презастрахователите в техни-
ческите резерви следва посока на увеличение, 
достигайки до ниво от 77.4% в края на 2018г., 
което е значително по-високо спрямо средното 
ниво за референтната група – 39.0%, като се 
взема предвид това, че последното е повлияно от 
ниските нива за ДЗИ (10.5%) и Алианц (24.1%). 

През 2018г. инвестиционният портфейл на 
застрахователя намалява с 16.8% (след ръст от 
2.7% за предходната година), като се наблюдава 
започнало възстановяване на стойността на 
високоликвидните активи в него, намалели през 
2017г. в резултат на извършената продажба на 
ДЦК и закупуването на корпоративни книжа. По-
значително подобрение в структурата му е 
формирано през първото полугодие на 2019г., 
когато с придобиване на нови ДЦК делът им в 
портфейла нараства до 35.0% (10.4% в края на 
2017г.). Въпреки това той остава значително под 
средното ниво за референтната група дружества 
към същия момент (55.3%). Също под средните 
стойности за агрегирания сектор се запазва 
нивото на инвестиции спрямо активите 
(32.7% в края на 2018г. и 29.4% в края на юни 
2019г., при средно секторни около 55%). 

В периода на актуализация на рейтинга отчетената 
от застрахователя доходност от инвестиции 
продължава да намалява и достига до отрицателни 
стойности за 2018г. и полугодието на 2019г. 
Реализираната за 2018г. загуба от управление на 
инвестиционния портфейл се явява и основна 
причина за отчетения по-нисък размер на нетния 
финансов резултат, не отразяващ подобрението в 
резултата от застрахователна дейност. 

Поддържаното добро ниво на съотношението на 
Нетния спечелен приход към Собствения 
капитал (Оперативен ливъридж) се подобрява 
допълнително в периода на преглед, оставайки на 
равнище, значително над средното за референтната 
група дружества. 

Поддържаната в предходните две години (2016г. и 
2017г.) тенденция на намаление в стойностите на 
съотношението Технически резерви към 
Собствен капитал (Застрахователен ливъридж) 
е прекъсната в резултат на изпреварващо 
увеличение на резервите, получено от ръста в 
записания бизнес. 

Възвръщаемостта на собствения капитал през 
2018г. продължава да намалява, достигайки ниво за 
2018г. от 2.7% (3.1% за 2017г. и 14.9% за 2016г.).  

Към края на първото полугодие на 2019г. компания-
та реализира значително по-нисък текущ финансов 
резултат (106 хил.лв. спрямо 819 към средата на 
2018г.) и с около четири пъти по-нисък резултат от 
застрахователна дейност. 

Капиталовата адекватност на оценяваното 
дружество в периода на анализ, при прилагане 
действието на Директива 2009/138 на ЕП и ЕС 
(Платежоспособност II) може да се представи по 
следния начин:  
 

Показател / Година: 30.6.2019 2018 2017 

Превишение на активите над пасивите 35 637 28 355 23 595 
Общо допустими собствени средства 
за изпълнение КИП 

35 637 28 355 23 595 

Общо допустими собствени средства 
за изпълнение МКИ 

35 291 27 806 23 070 

Капиталово изискване за 
платежоспособност (КИП) 

27 085 27 085 24 121 

Минимално капиталово изискване 
(МКИ) 

12 166 9 620 7 533 

Покритие на КИП * 132% 105% 98% 

Покритие на МКИ * 290% 289% 306% 

Данни от отчети на дружеството  по Платежоспособност II 

Анализираният период е характерен с постепенното 
повишаване на покритието на капиталовото 
изискване за платежоспособност (КИП), след като в 
края на 2016г. и 2017г. нивата му са на абсолютната 
граница на изискуемите минимални 100%. Нивата на 
покритие на МКИ намаляват слабо, като общо 
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стойностите и по двата наблюдавани 
пруденциални показателя остават в ниските 
равнища за референтната група застрахователи. 
Показател / Година: 30.6.2019 2018 2017 

Покритие на КИП    

ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД 132% 105% 98% 
  

     

ЗК "Лев Инс" АД 106% 108% 104% 

ЗАД "Армеец" АД 131% 122% 145% 

ЗАД "Булстрад ВИГ" 154% 144% 170% 

"ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД 182% 185% 161% 

ЗАД "Алианц България" 144% 153% 136% 

ЗД "Бул инс" АД 119% 102% 105% 

Значително по-ниски спрямо средните стойности 
на коригирания сектор и дружествата от 
референтната група остават поддържаните от 
ОЗК нива на показателите: коефициент на 
ликвидност на техническите резерви, 
коефициент на ликвидност на резерва за 
предстоящи плащания и коефициента на 
незабавна ликвидност, като следва да се 
отбележи, че в периода на преглед и трите 
показателя бележат известно подобрение в 
стойностите си.  

Положително влияние върху рейтинга на ЗАД 
„ОЗК – Застраховане“ може да окаже 
затвърждаването на  тенденцията на растеж 
портфейла на дружеството, при подобряване на 
щетимостта и намаляване на концентрацията в 
застрахователния портфейл, намаляване (и 
задържане) на стойностите на комбинирания 
разходен коефициент под 100%, затвърждаване на 
тенденцията за реализиране на положителна 
доходност от застрахователна дейност, 
поддържане на устойчиво ниво на паричните 
средства и еквиваленти, подобряване на 
структурата и доходността по инвестиционния 
портфейл.  

Рейтингът на компанията може да бъде повлиян 
неблагоприятно от свиване в обема на 
дейността, ниски нива на показателите за 
ликвидност, нарастване на квотите на 
щетимост, като индикация за пропуски в 
контрола и управлението на рисковете, както и 
от общо свиване на генерираните доходи 
(включително и тези по поддържания 
инвестиционен портфейл). 

 
 

Основни финансови показатели 

Показател / Година: 06.2019 06.2018 12.2018 12.2017 12.2016 12.2015 12.2014 

Брутен Премиен Приход (хил.лв.): 102 803 75 839 145 340 103 807 77 987 77 764 70 363 

Изменение на годишна база -29.3% - 40.0% 33.1% 0.3% 10.5% 33.8% 
Нетен Спечелен Приход (хил.лв.): 43 722 32 056 65 855 57 032 49 149 67 648 59 402 
Изменение на годишна база -33.6% - 15.5% 16.0% -27.3% 13.9% 33.9% 
Ниво на самозадържане 56.2% 51.3% 51.6% 54.9% 58.2% 77.4% 90.7% 
Нетен финансов резултат (хил.лв.) 106 819 618 597 2 399 1 420 490 
Резултат от застрахователна дейност 222 927 2 637 347 707 4 531 210 
Брутни квоти на щетимост 52.1% 93.5% 129.1% 91.8% 57.8% 95.0% 70.1% 
Нетни квоти на щетимост 42.8% 35.4% 52.0% 52.5% 43.4% 52.1% 56.9% 
Разходен коефициент 23.9% 23.1% 1.8% 17.4% 21.5% 16.0% 16.3% 

Аквизационен коефициент 32.8% 38.6% 42.2% 29.5% 33.7% 25.2% 26.4% 
Комбиниран коефициент 99.5% 97.1% 96.0% 99.4% 98.6% 93.3% 99.6% 
Нетен спечелен приход / СК (Оперативен ливъридж) 223% 137% 340% 252% 258% 477% 443% 
Технически резерви / СК (Застрахователен ливъридж) 350% 185% 265% 165% 216% 332% 387% 

Дълг извън застрахователни резерви / СК (Финансов 
ливъридж) 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Общо собствен капитал 19 637 23 400 19 390 22 615 19 041 14 188 13 404 
Възвръщаемост на СК -0.4% 10.7% 2.7% 3.1% 14.9% 9.5% 4.2% 
Обща стойност на инвестиционния портфейл 46 198 40 082 34 460 41 431 40 348 37 750 36 516 
Изменение на годишна база 34.1% - -16.8% 2.7% 6.9% 3.4% 0.0% 
Дял на високоликвидни активи в инвестиционен портфейл 45.8% 17.4% 37.1% 18.8% 46.2% 52.6% 57.6% 

Доходност на инвестиционния портфейл по ТТМ -1.4% 1.9% -1.5% 3.6% 6.3% 1.4% 1.8% 

Покритие КИП 132% 119% 105% 98% - - - 

Покритие МКИ 290% 335% 289% 306% - - - 
Коефициент на ликвидност на технически резерви 34.5% 21.3% 29.0% 24.5% 52.4% 44.7% 42.5% 

Коефициент на ликвидност на резерва за предстоящи 
плащания 

79.8% 44.8% 56.6% 42.4% 84.9% 76.5% 88.6% 
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Рейтингова история: 

РЕЙТИНГ НА СПОСОБНОСТ ЗА 
ИЗПЛАЩАНЕ НА ИСКОВЕ 

Актуализация Актуализация   

Дата на рейтингов комитет: 23.10.2018 24.10.2019   

Дългосрочен рейтинг: ВВВ- ВВ+   

Перспектива: негативна стабилна   
    

Дългосрочен рейтинг по 
национална скала: 

А (BG) ВВВ+ (BG)  
 

Перспектива: негативна стабилна   

 

РЕЙТИНГ НА СПОСОБНОСТ ЗА 
ИЗПЛАЩАНЕ НА ИСКОВЕ 

Преглед * Преглед Мониторинг Актуализация 

Дата на рейтингов комитет: 20.06.2018 31.08.2017 16.05.2017 30.08.2016 

Дългосрочен рейтинг: ВВВ- (под 

наблюдение) 
BBB- BBB- BBB- 

Перспектива:  стабилна стабилна негативна 
     

Дългосрочен рейтинг по 
национална скала: 

А (BG) (под 

наблюдение) 
А (BG) А (BG) А (BG) 

Перспектива:  стабилна стабилна стабилна 

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

присъждане на Рейтинг на способност за изплащане на искове, засяга всички актуални към този момент 
рейтинги на застрахователи и не е свързана с дейността на оценяваното дружество. 
 
Рейтингите в таблицата по-долу са присъдени по предходната Методология за присъждане на рейтинг на 
способност за изплащане на искове, съответно с прилаганата за нея скала за оценка и не са директно сравними 
с рейтингите, присъдени след влизането в сила на актуалната методология от 04.07.2016г. 

 

РЕЙТИНГ НА СПОСОБНОСТ ЗА 
ИЗПЛАЩАНЕ НА ИСКОВЕ 

Актуализация Актуализация Актуализация 
Първоначален 

рейтинг 

30.5.2012 11.2.2011 12.2009 12.2008 

Дългосрочен рейтинг: iBBB- iBBB- iBB+ iBB+ 

Перспектива: Стабилна Стабилна Стабилна Положителна 

РЕЙТИНГ НА СПОСОБНОСТ ЗА 
ИЗПЛАЩАНЕ НА ИСКОВЕ 

Мониторинг Актуализация Актуализация Актуализация 
05.07.2016 07.07.2015 03.07.2014 18.07.2013 

Дългосрочен рейтинг: 
iBBB- (под 

наблюдение) 
iBBB- iBBB- iBBB- 

Перспектива:  В развитие Стабилна Стабилна 

 


