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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

„Българска агенция за кредитен рейтинг” АД 
запазва дългосрочен рейтинг на способност 
за изплащане на искове на ЗАД „Булстрад” iА  
и променя перспективата на стабилна, 
краткосрочен рейтинг ia-1. 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.  
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 от 138.13 през 2006 г. до 166.04 през 2007 
Автомобилното застраховане продължава да 
играе водеща роля на общозастрахователния 
пазар в България с дял около 67% - 
“Застраховка на сухопътни превозни средства” 
(Автокаско) с 45,2% и “Гражданска отговорност 
на автомобилиста” с 22,1%. 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.  ЗАД „Булстрад” регистрира ръст в БПП 

~20%, обусловен основно от сегментите на 
„Автокаско” и „Щети на имущество” . През 
анализирания период ЗАД „Булстрад” 
продължава да следва приетата стратегия за 
устойчиво развитие, стабилен пазарен дял и 
положителен финансов резултат. Дружеството 
все още е в процес на придобиване на ЗК 
„Български Имоти”. 
Към месец август 2008г. рейтингованото 
дружество регистрира най-голям реализиран 
БПП на общозастрахователния пазар и заема 
пазарен дял 16.7%. Основен дял в портфейла 
на дружеството заемат автомобилните 
застраховки, които за първите 8 месеца на 
2008г. отбелязват ръст от 37% в реализирания 
БПП спрямо същия период на 2007г и 
изпреварва секторния ръст (29%) при този вид 
застраховки. Запазва се тенденцията за 
намаляване на дела на ”ГО на 
автомобилистите” и увеличаване на дела на 
застраховка „Автокаско” в структурата на 
застрахователният портфейл на ЗАД 
„Булстрад” и през 2007г.   
Стойностите на показателя „брутни квоти на 
щетимост” нарастват, докато тези на нетните 
квоти на щетимост намаляват и достигат нива 
от 64% през 2007г. Въпреки отчетения спад в 
нивата на показателя  „нетни квоти на 
щетимост”, стойностите му остават над 
средните за конкурентната група. Нетният 
аквизационен коефициент продължава да се 
повишава и през 2007г. и достига средните 
стойности на основните конкуренти. Основна 
причина за това е повишаването на разходите 
за брокерските комисионни като резултат от 
политиката на компанията за разширяване на 
алтернативните дистрибуторски канали. През 
2007г. разходният коефициент регистрира лек 
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ръст, но нивата му остават значително под 
средните за водещите застрахователни 
компании. През 2007г. ЗАД „Булстрад” отчита 
запазване на стойностите на комбинирания 
разходен коефициент над 100, основно поради 
нарастване на аквизационните разходи на 
компанията. Следва да се отбележи, че 
коригираните стойности на показателя за 2007г. 
(с размера на промяната в отложените 
комисионни разходи) регистрират малък спад 
до 106%. Запазва се тенденцията за 
нарастване на нетния спечелен приход с 
темпове, изпреварващи разстежа в брутния 
премиен приход. Отбелязан е ръст от 6% в 
нетната печалба и по-малка загуба от 
застрахователна дейност в сравнение с 2006г.  

За деветмесечието на 2008г. дружеството 
постига високи темпове на растеж в 
реализирания брутен премиен приход и 
намаляващи стойности на комбиниран разходен 
коефициент. Нарастването на нетната печалба 
се дължи на по-бързия темп на нарастване на 
приходите в сравнение с този на разходите.  
За наблюдавания период липсват промени в 
презастрахователната стратегия и в 
структурата на презастрахователните договори. 
Цялостните нива на самозадържане на 
компанията през 2008г. се запазват високи. 
ЗАД Булстрад постига 100% покритие на 
техническите си резерви. Към 30.09.2008г. 
дружеството е спазило регулаторните 
изисквания за покритие на техническите 
резерви с активи (спазвайки Кодекса на 
застраховането и Наредба 27 от 29.03.2006 
г.). Рейтингованото дружество разполага с 
диверсифициран портфейл. Увеличени са 
инвестициите във високоликвидни инструменти, 
като следствие от възприемане на 
консервативен подход и политика на по-ниска 
доходност при умерени нива на риск. 
Значителна част от дела на застрахователните 
резерви продължава да се заема от разсрочени 
застраховки. Дружеството е претърпяло загуби 
от инвестиционна дейност в следствие на 
обезценка на корпоративни акции, които се 
компенсират от печалбите от преоценка на 
дялове в дъщерни дружества. 
С цел оптимизиране на резултатите си  
дружеството е въвело в експлоатация 
интегрирана система INSIS, която свързва 
отделните модули и позволява цялостно 
управление на дейността. В резултат на това 
силно са съкратени сроковете по изплащане на 
обезщетенията, засилена е защитата срещу 
застрахователни измами и са изключени 

възможностите за допускане на грешки при 
оформяне на документите. Към онлайн 
системата за ликвидиране на щети са 
включени и брокерите на „Булстрад”. 
Създаден е  и работи собствен асистанс-
център към дъщерната компания „Bulstrad 
services and consulting”, който предоставя 
помощ в рамките на 60 минути на територията 
на цялата страна. 
Централизиран е процесът по ликвидация, в 
резултат на което се наблюдава намаляване на 
разходите по дейността; 

 
БАКР счита, че през разглеждания период 
ЗПАД „Булстрад” запазва стабилно 
положително развитие и висока финансова 
сила.  

 

Показател / Година :  2005 2006 2007 

(в хил.лв.)    

Брутен Премиен 
Приход   ( Б.П.П. ) : 139 848 148 633 177 576 

% на нарастване               
(на год. база) 32.70% 6.28% 19.47% 

Нетен Премиен 
Приход     ( Н.П.П. ) : 107 424 109 456 134 295 

Нетен Спечелен 
Приход     ( Н.С.П. ) : 86 232 98 820 122 003 

Нетна печалба 2 475 1 602 1 693 

Самозадържане 77% 74% 76% 

Брутни квоти на 
щетимост 48% 50% 58% 

Нетна квота на 
щетимост 69% 71% 64% 

Разходен коефициент 24% 20% 20% 
комисионен 
коефициент 15% 17% 24% 
Комбиниран 
коефициент 99% 109% 106% 

    

Собствен капитал 31 957 44 293 45 971 

Технически резерви 108 692 124 120 146 530 

    
Оперативен 
ливъридж 270% 223% 265% 

Финансов ливъридж 247% 216% 251% 

Коефициент на 
Ликвидност 18% 17% 14% 

Възвръщаемост на 
собствен капитал 8% 4% 4% 

 


