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1) Преди настоящата публикация кредитният рейтинг и рейтинговата перспектива бяха оповестени на оценявано лице, като след 
извършеното оповестяване не са извършвани корекции в кредитния рейтинг и рейтинговата перспектива; 

2) През последните 2 години БАКР не е предоставяла  допълнителни услуги на рейтингованата единица; 
3) За да се запознаете с пълната рейтингова история, моля, вижте таблицата в края на документа. 

  
БАКР -  АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

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.  

На проведено на 09.09.2021г. заседание на 
Рейтингов Комитет на БАКР бяха разгледани 
резултатите по извършен текущ преглед на 
кредитния рейтинг на „ЗАД Армеец“ АД. 
Заседанието е ръководено от д.и.н. Кирил 
Григоров, в качеството му на Председател на 
Рейтинговия Комитет. След проведена дискусия 
по измененията влияещи на рейтинга, членовете 
на Рейтинговия Комитет взеха следното 
решение: 

БАКР повишава присъдените на „ЗАД Армеец“ 
АД рейтинги, както следва: 

• дългосрочен рейтинг на способност за 
изплащане на искове: от ВВ+ на ВВВ- ; 

• дългосрочен 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 в 
периода на преглед положителни изменения в 
постигнатите резултати от застрахователна 
дейност и структура на портфейла и оценява 
положително поддържаните в последните четири 
години позитивни промени по повечето от 
наблюдаваните показатели, влияещи върху 
рейтинговата оценка.  
 
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 

Потребителите на рейтинга могат да намерят 
информация за значението на всяка рейтингова 
категория, 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 доклада и  присъждането на 
рейтинг е използвана информация от оценяваната 
банка, Българска  Народна Банка, Национален 
Статистически Институт, база данни на БАКР, 
консултанти и други източници на публична 
информация. 

https://www.bcra-bg.com/files/cpaic_methodology_2018_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/cpaic_methodology_2018_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/global_scale_bg.pdf
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Оперативна среда 

Суверенен риск 

Възникването на пандемията от COVID-19 в 
световен мащаб превърна справянето с 
проблема в един от основните приоритети както в 
България, така и във всички нейни политически и 
икономически партньори. Заради безпрецедент-
ната криза в страната е въведена „извънредна 
епидемична обстановка“. 

Пандемията от COVID-19 и предприетите мерки 
за ограничаване на заразата оказват силно 
неблагоприятно въздействие върху икономи-
ческата активност в страната, като отчетеният 
спад  на БВП за 2020г. възлиза на 4.2% след ръст 
от 3.7%, постигнат година по-рано. След 
забавянето, наблюдавано в развитието на 
показателите за потреблението на домакинства-
та, кредитирането, външния сектор и инфлация-
та, през първото полугодие на 2021г. динамиката 
е обратна, а постигнатият реален ръст е средно 
3.1% на годишна база. Равнището на 
безработица се покачи до 5.6% към Q2 2021г. 
(при 5.1% средно за 2020г.).  

България навлезе в настоящата криза със 
стабилна фискална позиция и ниско равнище на 
държавния дълг. Салдото по КФП за 2020г. 
отчита касов дефицит от 3.0% от БВП (1.0% за 
2019г.), след като правителството финансира 
фискални помощи към най-засегнатите от 
кризата сектори. През първото полугодие на 
2021г. постъпленията в бюджета продължават да 
нарастват с темп, по-бавен спрямо разходите. 
Дългът на сектор „Държавно управление“ се 
покачи до 25.1% от БВП към март 2021г. поради 
нуждата от финансиране на фискалните мерки за 
преодоляване на кризата и спада на БВП, но 
остана нисък в сравнителен план. 

Развитието на икономическите процеси в 
страната се анализират детайлно от „БАКР - 
Агенция за кредитен рейтинг“ и са отразени в 
присъдения непоискан държавен рейтинг на 
Република България. Резюме от доклада за 
присъдения актуален рейтинг на Република 
България е достъпен на официалния сайт на 
БАКР:  
https://www.bcra-
bg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_apr_2021_bg.pdf  

Банкова система 

На 10 юли 2020г. българският лев беше включен 
във валутния механизъм II (ERM II). Паралелно с 
това беше обявено и решението на ЕЦБ  за 

установяване на тясно сътрудничество с БНБ. 
След като оцени кои български банки отговарят 
на критериите за системно значими институции, 
от 01.10.2020г. ЕЦБ започва директния си надзор 
над УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК АД, 
Обединена българска банка АД, Юробанк 
България АД и Райфайзенбанк (България) ЕАД.  

Банковият сектор остава устойчив въпреки 
икономическите сътресения. Капиталовите 
съотношения и ликвидността на банките са на 
високи равнища, подкрепяни от устойчивия ръст 
на депозитната база и своевременните 
регулаторни антикризисни мерки. 

В условията на несигурност през 2020г. 
кредитирането на нефинансовия сектор се 
забавя, в по-висока степен при предприятията, а 
към средата на 2021г. се наблюдава слабо 
ускорение както при предприятията, така и при 
домакинствата. Същевременно балансовата 
стойност на отсрочените заеми по Реда за 
отсрочване и уреждане на изискуеми задължения 
към банки и дъщерните им дружества – 
финансови институции е 9,4 млрд. лв. или 13.3% 
от общия портфейл към края на юни 2021г., след 
като в края на март изтече възможността за 
подаване на заявления по този ред.  

Към края на 2020г. отчетеният финансов резултат 
е печалба в размер на 815 млн. лв., която е с 
51.4% по-ниска на годишна база. Нетните приходи 
от лихви и от такси и комисионни запазват 
водещото си значение за формирането ѝ, но при 
отбелязан годишен спад и на двата източника. 
Същевременно стойността на направените 
обезценки се покачва двукратно в сравнение с 
2019г. През първото полугодие на 2021г. е налице 
частично възстановяване на резултата на 
банковата система при противоположни движения 
на посочените параметри, а БНБ взе решение 
печалбата за 2020г. (също както тази за 2019г.) да 
бъде изцяло капитализирана като мярка за 
допълнително укрепване на капитала на банките 
в условията на кризата, свързана с COVID-19. 

Общозастрахователен пазар в България 

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

▪ Поддържано увеличение на приходите по 
записани брутни премии - на годишна база с 
9.4% към края на май 2021г. (последни 
оповестени данни от КФН), след 1.1% за 
2020г., при отчетливо за последните две години 
задържане на растежа, формирано по линия 

https://www.bcra-bg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_apr_2021_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_apr_2021_bg.pdf
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на общо намалени от застрахователите тарифи 
по основните (автомобилни) застраховки и 
отразили се на бизнеса ефекти от икономичес-
ката криза, свързана с COVID-19; 

▪ Запазен висок потенциал за развитие, 
предвид относително ниските нива на 
застрахователна плътност и застрахователно 
проникване (без съществена промяна в нивата 
им за периода на преглед, при поддържана 
обща тенденция на плавното им покачване); 

▪ Висока степен на пазарна концентрация - 
седемте най-големи дружества продължават да 
поддържат дял от около 70% от брутния 
премиен приход в сектора (69.9% към 
31.05.2021г. и 71.2% за 2020г.); 

▪ Силно доминиращ дял на автомобилните 
застраховки в структурата на агрегирания 
застрахователен портфейл – над 70.0% в 
последните три години.  

Основно влияние в регулаторната рамка и през 
периода на преглед продължава да оказва 
прилагането на изискванията за платежо-
способност на застрахователите, презастрахо-
вателите и групите застрахователи и презастра-
хователи, 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 („Платежо-
способност II”). Допълнително влияние върху 
отчетите оказва и прилагания от януари 2019г. 
МСФО 16 „Лизинг“, въвеждащ отчитане на 
притежавани права за ползване на активи в 
балансите на компаниите. 

Общите основни фактори, които възпрепятстват 
развитието на дейността и печалбите на 
общозастрахователните компании, продължават 
да бъдат все още бавното развитие на 
българската икономика и съпътстващите го 
относително ниска икономическа активност и 
несигурност по отношение на бъдещите доходи 
на домакинствата. Тези фактори са 
допълнително, негативно повлияни от 
пандемията на COVID-19.  
 

„ЗАД Армеец“ АД 

В периода на преглед се наблюдават две линии 
на развитие в обема на записания от „ЗАД 
Армеец“ бизнес – след реализирано за 2020г. 
понижение в обема на брутния премиен приход 
(БПП) от 7.6%, за първото полугодие на 2021г. 
нараства с 4.3% на годишна база. Този темп е 

аналогичен на отчетения за коригирания сектор1 
за първо тримесечие на 2021г. (4.4%) и изостава 
от ръста на годишна база към края на май 2021г. 
(9.7%). Нивата на записан бизнес поддържат 
непроменени за „ЗАД Армеец“ в периода на 
преглед пазарни дялове2, възлизащи на 8.4% за 
2020г. и 8.2% за първите пет месеца на 2021г.  

Няма съществени изменения в структурата на 
застрахователния портфейл, където водещ се 
запазва делът на „Автокаско“ (с дял в 
последните три години в диапазон от 58-61%), 
следван от застраховка „ГО на МПС“ (20% до 
29% за същия период), увеличаваща обема си в 
края на периода. Последното е за сметка на 
понижение в обема на записан бизнес по 
имуществените застраховки. 

Застрахователят продължава да се ограничава от 
записване на бизнес по застраховки „Гаранции“, 
„Кредити“ и „Разни финансови загуби“ и запазва 
тенденцията към почти пълно прекратяване на 
бизнеса си по активно презастраховане. 

Възстановяването на положителните трендове на 
развитие по основните бизнес направления след 
характерното свиване на застрахователния 
портфейл през 2016г. (обусловено от промени в 
стратегията и принципите на управление на 
компанията), показват ефективност на 
предприетите мерки, които в периода на преглед 
прерастват в отчетливо подобрение на 
техническите резултати от дейността. 

Структура на застрахователния портфейл на „ЗАД Армеец“ АД 
спрямо референтна група и общо за сектора (31.03.2021г.) 

 

През 2020г. и първото полугодие на 2021г. 
застрахователят отчита трайни понижения в 
нивата на брутна щетимост и нетна щетимост 
по своя застрахователен портфейл, по-изразено 
през 2021г. Постигнатите нива по последния 
показател се запазват (в последните пет години) 

 
1 С данните за оценяваното дружество; 
2 По данни на КФН, включващи и реализираните от местни 
застрахователи БПП по записан бизнес по линия на свободно 
предоставяне на услуги в ЕС 
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на по-ниски от средните за референтната група3 
компании равнища.  

 Нетни квоти на щетимост 3.2021 2020 2019 2018 

"ЗАД Армеец" АД 16.0% 46.1% 44.6% 43.1% 
    

  

"ЗК Лев Инс" АД 38.6% 47.4% 52.3% 43.0% 

"ЗД Евроинс" АД 46.5% 43.5% 48.0% 50.6% 

"ЗАД Булстрад ВИГ" 43.7% 52.7% 55.6% 51.2% 

"ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД 39.0% 45.3% 50.4% 51.5% 

"ЗАД Алианц България" АД 49.9% 48.1% 52.5% 46.8% 

"ЗД Бул инс" АД 19.3% 31.2% 65.3% 55.7% 

Средно за конкурентната 
група: 

41.8% 46.6% 52.8% 49.2% 

След две години на неблагоприятни повишения 
на нетния аквизиционен коефициент (2017г. 
и 2018г.) следва съществено понижение и 
поддържаното му значително по-ниско равнище 
за 2019г. и 2020г. (съответно 13.3% и 11.4%). С 
това, постигнатото от „ЗАД Армеец“ ниво на 
разглеждания показател, остава трайно под 
средните в сравнителен план равнища 
постигнати от застрахователите в референтната 
група (20-23% в последните две приключени 
финансови години). 

Стойността на разходния коефициент също 
продължава да намалява през периода на 
преглед, като след ниво от 32.3% за 2018г., се 
понижава до 30.3% за 2019г. и достига до 28.4% 
за 2020г. Измененията са повлияни основно от 
намаляващи размери на техническите разходи. 
Постигнатите равнища на показателя остават над 
средните нива за референтната група 
застрахователи в същия период (движещи се в 
диапазон 20-23%) и по-ниски спрямо две от 
компаниите в нея (за 2020г. „ЗК Лев Инс“ с 31.7% 
и „ЗД Бул инс“ с 48.4%). 

Общите влияния на представените изменения в 
разходните коефициенти, рефлектират в 
значително понижение в стойността на 
комбинирания разходен коефициент, която 
след ниво от 88.2% за 2019г., достига до 85.9% за 
2020г. и продължава да се подобрява през 
първото тримесечие на 2021г., когато е на много 
ниското равнище от 71.4%, а за полугодието на 
2021г. възлиза на 86.1%. 

Това са най-ниските постигани от компанията 
нива на показателя в петгодишен ретроспективен 
период, които същевременно стават и най-ниски 
в референтната група застрахователи.  

В периода на преглед е продължена тенденцията 
на намаление в нивото на самозадържане, 
което след 59.0% за 2019г. (60.8% за 2018г.) 

 
3 Включва: „ЗК Лев Инс“, „ЗД Евроинс“, „ЗАД Булстрад ВИГ“, „ДЗИ – 
Общо застраховане“, „ЗАД Алианц България“ и „ЗД Бул инс“.  

достига до 57.0% за 2020г. и обратно, се покачва 
през първото полугодие на 2021г. (до 62.4%). 
Презастрахователната програма е без значими 
изменения, при запазени условия по 
презастрахователните договори и запазени 
водещи първокласни презастрахователи 
(утвърдени компании, с висок рейтинг) при 
увеличени дялове на последните.  

Делът на презастрахователите в техничес-
ките резерви се поддържа на константно ниво за 
последните две и половина години (31%), което е 
по-ниско от средното в референтната група (45-
46%). 

След като през 2020г. размерът на инвести-
ционния портфейл на „ЗАД Армеец“ остава 
практически непроменен – по стойност (-0.1%) и 
структура, през полугодието на 2021г. нараства с 
2.8%, основно по линия на увеличен размер на 
корпоративни ценни книжа и дялове в 
инвестиционни фондове и допълнително от ръст 
на депозитите в банки. Минимални са 
измененията по останалите групи инвестиционни 
активи. При относително запазена стойност на 
притежаваните ДЦК, делът на последните в 
портфейла остава малко под 18%. В така 
формираната структура на инвестиционния 
портфейл, с водещ дял от близо 63% към края на 
юни 2021г. остава групата на инвестициите в 
корпоративни книжа, в което число попадат и 
значителен обем акции на предприятия от групата 
на собственика („Химимпорт“ АД), което поддържа 
известна концентрация в портфейла.  

Делът на най-бързо ликвидните активи в 
инвестиционния портфейл (ДЦК и банкови 
депозити) продължава да нараства в периода на 
преглед (до над 22%), но остава значително под 
средното ниво на този дял за коригирания сектор 
(57%).  

Относителен дял на инвестициите в портфейла – ЗАД Армеец и 
Референтна група (към 31.03.2021г.) 

 

Формираната в периода на преглед доходност по 
инвестиционния портфейл е положителна и над 
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средната за коригирания сектор, но остава в 
относително силна зависимост от преоценки. 

През 2020г. „ЗАД Армеец“ АД генерира нетна 
печалба в размер на 6 558 хил.лв., която е с 
22.3% по-висока от постигнатата за 2019г. 
Положителният резултат е повлиян позитивно от 
значителното подобрение на застрахователния 
резултат – с 23.1% (надхвърлил размер от 18 
млн.лв.) и негативно от формирания висок 
размер на загуба (от преоценки) по поддържания 
инвестиционен портфейл. За полугодието на 
2021г. дружеството отчита текущ размер на 
печалба от 11 471 хил.лв., който е с повече от 
шест пъти по-висок от постигнатия за първото 
полугодие на 2020г. И тук водещо е влиянието на  
постигнатата застрахователна печалба.  

Възвръщаемостта на собствения капитал е 
подобрена за 2020г. и още по-изразително през 
полугодието на 2021г., следвайки същественото 
увеличение в текущия финансов резултат.  

В отношението на нетния спечелен приход към 
собствения капитал (оперативен ливъридж) се 
наблюдава понижение дължащо се на изоставащ 
ръст на нетния спечелен приход спрямо 
нарастването на собствения капитал. 

Нивото на Застрахователен ливъридж 
(съотношение на техническите резерви към 
собствения капитал) поддържа низходящата 
тенденция, изразена постоянно в последните пет 
години, намалявайки от 226% в края на 2018г. до 
194% към края на 2020г. и 174% към края на юни 
2021г. Подобна положителна тенденция се 
наблюдава при повечето дружества от 
референтната група, но към края на периода на 
преглед „ЗАД Армеец“ подобрява 
позиционирането си спрямо средно груповите 
нива по показателя. 

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: 06.2021 2020 2019 

Общо допустими собствени средства за 
изпълнение КИП 

139 781 122 738 114 300 

Общо допустими собствени средства за 
изпълнение МКИ 

124 859 107 461 99 006 

Капиталово изискване за 
платежоспособност (КИП) 

101 566 94 454 94 105 

Минимално капиталово изискване (МКИ) 25 392 23 613 23 526 

Покритие на КИП 137.6% 129.9% 121.5% 

Покритие на МКИ 491.7% 455.1% 420.8% 

Анализираният период е характерен с 
поддържани от дружеството относително  
стабилни за местния застрахователен пазар  нива 
на покритие и по двата пруденциални показателя 
за платежоспособност, подобряващи се за 
периода, като в това на капиталовото изискване 
за платежоспособност (КИП) е отчетено 
нарастване до 137.6% към края на юни 2021г., 
която стойност е все още под средното за 
референтаната група ниво, но вече превишава 
постигнатите от три от застрахователите в нея 
стойности. 

По нивото на коефициента на ликвидност не 
са настъпили промени.  

Коефициентът на ликвидност на техничес-
ките резерви е с поддържано слабо позитивно 
изменение, но нивото му, заедно с това на 
ликвидност на резерва за предстоящи 
плащания, остават далеч по-ниски спрямо 
средните за коригирания сектор и референтната 
група застрахователи. 

 

Положително влияние върху рейтинга могат да 
окажат: устойчивото повишаване на застрахо-
вателния резултат и генерирана печалба, 
подобрение в размера и качеството на 
инвестиционния портфейл, понижаване на 
концентрацията по застрахователния портфейл, 
както и допълнителни подобрения в ликвидността 
и платежоспособността. 

Отрицателно влияние върху присъдения рейтинг 
биха оказали: влошаване в качеството на 
застрахователния портфейл и влошаване на 
застрахователния резултат, понижаване в нивата 
на показателите за платежоспособност и 
ликвидност и допълнително изчерпване на 
високоликвадната част от активите в инвести-
ционния портфейл на компанията. 

 

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: 3.2021 3.2020 12.2020 12.2019 12.2018 12.2017 12.2016 
Брутен Премиен Приход (хил.лв.): 52 816 52 376 205 306 222 304 207 970 194 797 182 366 

Изменение на годишна база 0.8%  -7.6% 6.9% 6.8% 6.8% -12.2% 
Нетен Спечелен Приход (хил.лв.): 28 835 33 390 129 053 125 794 126 262 112 932 147 456 

Изменение на годишна база -13.6%  2.6% -0.4% 11.8% -23.4% -14.6% 
Ниво на самозадържане 62.4% 57.4% 57.1% 58.9% 60.8% 62.3% 67.5% 
Нетен финансов резултат (хил.лв.) 9 317 1 240 6 558 5 363 5 206 7 440 8 464 
Резултат от застрахователна дейност 8 254 1 118 18 193 14 781 889 3 142 4 257 
Брутни квоти на щетимост 31.0% 47.2% 43.9% 46.6% 55.3% 51.8% 63.6% 
Нетни квоти на щетимост 16.0% 42.0% 46.1% 44.6% 43.1% 43.2% 55.9% 

Разходен коефициент 34.1% 31.2% 28.4% 30.3% 32.3% 36.9% 25.8% 

Аквизационен коефициент 21.3% 23.4% 11.4% 13.3% 23.9% 17.2% 15.3% 
Комбиниран коефициент 71.4% 96.7% 85.9% 88.2% 99.3% 97.2% 97.1% 
Нетен спечелен приход / СК (Оперативен ливъридж) 29% 39% 141% 148% 158% 146% 212% 
Технически резерви / СК (Застрахователен ливъридж) 174% 212% 194% 213% 226% 232% 263% 
Дълг извън застрахователни резерви / СК (Финансов 
ливъридж) 

19.8% 23.2% 21.8% 23.5% 25.1% 25.9% 28.8% 

Общо собствен капитал 101 055 86 195 91 738 85 180 79 817 77 241 69 517 
Възвръщаемост на СК 16.0% 6.6% 7.4% 6.5% 6.6% 10.3% 13.1% 

Обща стойност на инвестиционния портфейл 183 452 166 869 176 789 176 879 156 971 153 262 211 196 

Изменение на годишна база 9.9%  -0.1% 12.7% 2.4% -27.4% 23.3% 
Дял на високоликвидни активи в инвестиционен портфейл 22.2% 20.6% 21.8% 19.8% 21.7% 33.5% 32.4% 
Доходност на инвестиционния портфейл по ТТМ 2.2% -4.3% 0.5% -4.4% 3.8% 4.3% 2.5% 
Покритие КИП 128% 131% 130% 121% 122.2% 144.5% - 
Покритие МКИ 453% 447% 455% 421% 377.4% 449.7% - 
Коефициент на ликвидност на технически резерви 26.1% 22.0% 24.5% 22.2% 21.0% 30.8% 39.7% 
Коефициент на ликвидност на резерва за предстоящи 
плащания 

44.5% 38.1% 39.9% 40.1% 36.0% 53.4% 63.0% 
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Рейтингова история: 

 

РЕЙТИНГ НА СПОСОБНОСТ ЗА 
ИЗПЛАЩАНЕ НА ИСКОВЕ 

Първоначален 
рейтинг 
6.2006 

Актуализация   
11.2007 

Актуализация 
12.2008 

Актуализация 
10.2009 

Дългосрочен рейтинг: BB+ iBBB- iBBB- iBBB 

Перспектива:  Стабилна Стабилна Стабилна Стабилна 

     

РЕЙТИНГ НА СПОСОБНОСТ ЗА 
ИЗПЛАЩАНЕ НА ИСКОВЕ 

Актуализация 
30.08.2010 

Актуализация 
10.08.2011 

Актуализация 
10.08.2012 

Актуализация 
14.10.2013 

Дългосрочен рейтинг: iBBB iBBB iBBB iBBB 

Перспектива: Стабилна Стабилна Стабилна Стабилна 

     

РЕЙТИНГ НА СПОСОБНОСТ ЗА 
ИЗПЛАЩАНЕ НА ИСКОВЕ 

Актуализация 
07.11.2014 

Актуализация 
06.11.2015 

Мониторинг 
05.07.2016  

Дългосрочен рейтинг: iBBB iBBB- 
iBBB- (под 

наблюдение) *  

Перспектива: Стабилна Стабилна -  

* Рейтингът е поставен „под наблюдение“ съгласно изискванията на Регламент 1060/2009, поради процедура по промени в 
методологията за определянето му до нейното приключване и преразглеждане на рейтингите, присъждани по нова 
методология. 

 

 

РЕЙТИНГ НА 
СПОСОБНОСТ ЗА 
ИЗПЛАЩАНЕ НА 
ИСКОВЕ 

Актуализация Актуализация Мониторинг Преглед Преглед 

Дата на рейтингов 
комитет: 16.12.2016 24.01.2018 20.06.2018 18.12.2018 07.02.2019 

Дългосрочен 
рейтинг: 

ВВ+ ВВ+ 
ВВ+ 

(под наблюдение)* 
ВВ+ ВВ+ 

 

Перспектива: Стабилна Стабилна - Стабилна Стабилна 

Дългосрочен 
рейтинг по 
национална скала: 

А- (BG) А- (BG) 
А- (BG) 

(под наблюдение)* 
А- (BG) А- (BG) 

Перспектива: Стабилна Стабилна - Стабилна Стабилна 

 

РЕЙТИНГ НА 
СПОСОБНОСТ ЗА 
ИЗПЛАЩАНЕ НА 
ИСКОВЕ 

Преглед Преглед Преглед   

Дата на рейтингов 
комитет: 

11.02.2020 11.02.2021 09.09.2021   

Дългосрочен 
рейтинг: 

ВВ+ ВВ+ ВВВ-   

Перспектива: Стабилна Положителна Стабилна   
 

Дългосрочен 
рейтинг по 
национална скала: 

А- (BG) А- (BG) А (BG)   

Перспектива: Стабилна Положителна Стабилна   

* Поставяне 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. 
 


