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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 (ESMA) агенции, без териториални или други 

ограничения.  

 

БАКР определя следните нива на присъдените на 
„ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД рейтинги: 

 дългосрочен рейтинг на способност за 
изплащане на искове:  ВВВ+  

с промяна на перспективата по него от 
„стабилна“ на „положителна“ ; 

 дългосрочен рейтинг по национална скала: 
АА+ (BG) и перспектива по него „стабилна“.  

 

 

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 

Развитието на икономическите процеси в 
страната, включително в контекста на очакваното 
присъединяване на българския лев към валутно-
курсовия механизъм ERM II, са анализирани 
детайлно от „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг“ 
и отразени в присъдения непоискан държавен 
рейтинг на Република България. Разгледани са 
ръстът на БВП и БДС по компоненти, както и 
динамиката на показателите на външния сектор. 
Равнището и структурата на държавния дълг са 
оценени положително, като са отчетени и 
параметрите на новия дълг, емитиран през 2019г. 
Актуалното състояние на банковия сектор е 
оценено като стабилно. 

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_oct_2019_bg.pdf 

mailto:s.gergovska@bcra-bg.com
https://www.bcra-bg.com/files/cpaic_methodology_2018_bg.pdf
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Общозастрахователен пазар в България 

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

 Продължаващ растеж на приходите по 
записани брутни премии, при реализирано за 
2018г. значително нарастване от 19.4% (и 
поддържане на тенденцията и през 2019г.), 
повлияно от общото увеличение в цените на 
автомобилните застраховки (с над 30% за 
периода ноември 2017 – юли 2019г. (по данни 
на НСИ) 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 развитие, предвид 
относително ниските нива на застрахователна 
плътност и застрахователно проникване, 
подобрени в периода, поради нарастването на 
генерираните брутни премийни приходи; 

 Висока степен на пазарна концентрация - 
седемте най-големи дружества продължават да 
поддържат дял от над 70% от брутния премиен 
приход в сектора (70.9% към края на септември 
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 2009/138 на ЕП и ЕС 
(„Платежоспособност II”). Допълнително 
влияние върху отчетите оказва и прилагането от 
януари 2018г. на МСФО 9 „Финансови 
инструменти“. 

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. 

„ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД 

В периода на преглед на рейтинга няма промени в 
акционерния капитал на „ДЗИ – Общо 
застраховане“ ЕАД, който остава 66 586 779 лв., 
разпределен в 9 512 397 броя акции, всяка от 
които с номинал 7 лв. Едноличен собственик на 
капитала е „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД, а 
едноличният краен собственик е Кей Би Си Груп 
НВ. 

През анализирания период не са извършвани 
промени в управлението и са запазени съставите 
на Управителен и Надзорен Съвети. Отчетено е 
минимално увеличение в броя на заетите 
служители. 

Не се наблюдават съществени промени в 
дейността, системите за управление и рисковия 
профил на застрахователния портфейл. 
Застрахователят е въвел и прилага всички 
принципи на управление произтичащи от 
изискванията на Директива 2009/138 на ЕП и ЕС 
(Платежоспособност II), като в периода на 
преглед подобрява нивото на покритие на 
капиталовото изискване за платежоспособност. 
Ръководството декларира намерението си за 
запазване на позицията на дружеството в челните 
места по отношение на пазарен дял.  

За 2020г. и 2021г. е планирано допълнително 
увеличение в обема на БПП, при заложено високо 
ниво на нетен финансов резултат.  

През 2018г. брутният премиен приход (БПП) на 
„ДЗИ – Общо застраховане“ нараства за пета 
поредна година, като отчетеният ръст на годишна 
база възлиза на 24.3% (11.5% за 2017 г.), повлиян 
от увеличенията в тарифите по застраховка „ГО 
за МПС“, валидни общо за пазара. Формираното 
нарастване превъзхожда общото отчетено от 
коригирания сектор – 18.8%, което води до 
повишаване на пазарния дял на компанията – до 
11.2% в края на 2018г. и излизането ѝ на второ 
място по общ обем на премиен приход след „Лев 
Инс“ (с 13.5% пазарен дял) и на практически 
равна позиция с „Булстрад ВИГ“ (11.3%). През 
деветмесечието на 2019г. тенденцията в 
изменението на БПП се запазва, с реализиран 
ръст от 12.8% на годишна база, но компанията 
губи малка част от пазарния си дял (понижаващ 
се до 10.5%). Това е формирано най-вече от 
забавяне на растежа в бизнеса по „Автокаско“ и 
по „ГО на МПС“. 

Активното презастраховане се запазва с 
несъществен дял в общия премиен приход, с 
реализирани минимални обеми, главно по линия 
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на застраховка „Пожар и природни бедствия“. В 
структурно отношение няма съществени промени 
в застрахователния портфейл, като водеща (над 
40% дял) се запазва застраховка „Автокаско“, 
следвана от застраховки „ГО за МПС“ (над 30% в 
периода на преглед) и „Пожар и природни 
бедствия“. В сравнителен план, компанията 
продължава да отчита по-високи дялове за 
автокаско и имуществените застраховки, и по-
нисък дял застраховка „ГО за МПС“ спрямо 
средните нива поддържани в конкурентна група 
застрахователи 1.  

Дружеството отчита нарастване в БПП по 
застраховка „Автокаско“ с 13.9% за 2018г. и с 
5.3% за деветмесечието на 2019г., които 
позволяват поддържане на постоянен пазарен 
дял от около 17% по този вид продукт. 

Втора по обем на БПП в портфейла за 2018г. и 
2019г. (до края на септември) се запазва 
застраховка „ГО на МПС“, като за 2018г. по нея е 
отчетено нарастване на БПП със значителните 
57.7%, а за деветмесечието на 2019г. (спрямо 
аналогичен предходен период) е формиран ръст 
от 20.6%.  

По запазената трета по обем на БПП в 
портфейла застраховка „Пожар и природни 
бедствия“, за 2018г. е отчетено нарастване на 
записания бизнес от 7.3%, а за деветмесечието 
на 2019г. ръст от 17.6%.  

Структура на застрахователния портфейл на „„ДЗИ–Общо 
застраховане“ ЕАД спрямо референтна група и общо за сектора 
(30.09.2019г.) 

 

През 2018г. дружеството отчита значително 
подобрение в постигнатите нива на брутната и на 
нетната квоти на щетимост, намаляващи 
съответно до 46.3% (71.5% за 2017г.) и до 49.4% 
за нетната (55.0% за 2017г.), дължащо се на 
реализираните спадове в стойността на 
възникналите претенции (бруто и нето), 

                                                 
1 „ЗК Лев Инс“ АД; „ЗД Евроинс“ АД; „ЗАД Булстрад ВИГ“ АД; „ЗАД 
Армеец“ АД; „ЗАД Алианц-България“ АД; „ЗД Бул инс“ АД 

постигнати на фона на значителното увеличение 
в брутния премиен приход. В сравнителен план 
нивото на нетните квоти на щетимост се задържа 
близко до средните за останалите дружества от 
групата.  

 Нетни квоти на щетимост 09.2019 2018 2017 2016 

"ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД 48.3% 49.4% 55.3% 54.0% 
       

"ЗК Лев Инс" АД 59.4% 43.0% 39.5% 45.6% 

"ЗД Евроинс" АД 43.5% 50.6% 46.8% 49.8% 

"ЗАД Булстрад ВИГ" 56.0% 51.2% 43.2% 55.9% 

„ЗАД Армеец" АД 45.6% 43.1% 55.2% 50.3% 

"ЗАД Алианц България" АД 52.5% 46.8% 56.1% 57.3% 

"ЗД Бул инс" АД 60.3% 55.7% 58.1% 43.9% 

Средно за конкурентната група: 53.1% 47.7% 49.2% 51.2% 

В периода на преглед се запазва положителната 
тенденция на понижение в нивото на 
аквизиционния коефициент, което за 2018г. 
отбелязва най-ниската си стойност за последните 
пет години. Характерна за периода на преглед 
особеност е това, че отчетеното увеличение в 
стойността на аквизиционните разходи за 2018г. 
(с 4.7%) е получено на фона на реализиран висок 
ръст в нетния спечелен приход (20.0%). 
Формираната за деветмесечието на 2019г. 
стойност на показателя (26.9%) поддържа 
позитивната тенденция на намаление (спрямо 
ниво от 28.5% за деветмесечието на 2018г.). В 
сравнителен план, нивата на показателя за „ДЗИ 
– Общо застраховане“ са малко по-високи от 
средните за референтната група и почти 
аналогични с тези на основните конкуренти в нея. 

Стойността на Разходния коефициент нараства 
през 2018г. с 6.6 п.п., достигайки ниво от 20.7%, 

повлияно от промяната в методиката за 

разпределение на разходите и по-големи 
увеличения в стойностите на административните 
и други технически разходи. За деветмесечието 
на 2019г., при вече еднаква методология на 
разпределение, се наблюдава понижение в 
стойността на разглежданото съотношение до 
13.9% (14.6% за сравнимия аналогичен период на 
2018г.). До този резултат се достига при 
увеличение в разходите (с 16.7%), което изостава 
спрямо нарастването на нетния спечелен приход 
(22.2%). Постигнатото от застрахователя ниво е 
под средното за референтната група 
застрахователи (23.7%), като е и най-ниското 
спрямо компаниите в нея.  

През 2018г. и деветмесечието на 2019г. 
оценяваното дружество поддържа тенденция на 
намаление в нивото на Комбинирания разходен 
коефициент започнало през 2017г., като с 
отчетените равнища от 95.2% (2018г.) и 89.1% (за 
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деветте месеца на 2019г.), се позиционира вече 
под средните равнища за групата (съответно 
97.2% и 93.3%).  

През периода на преглед дружеството поддържа 
високо и относително непроменено Ниво на 
самозадържане, което е най-високото спрямо 
конкурентите в референтната група застрахова-
тели и значително над средните нива в нея. 
Цялостната политика по презастраховане е 
съгласувана с мажоритарния собственик, като 
ползваните основни презастрахователи са с 
отлична репутация и високи кредитни рейтинги. 
Промените в презастрахователните програми за 
2019г. – 2020г. са основно в увеличение на 
покритията. 

Делът на презастрахователите в 
техническите резерви на дружеството се 
запазва нисък (най-нисък спрямо 
застрахователите от конкурентната група), като 
към края на 2018г. е отчетено намаляване с 5 п.п. 
до 10.5%, а към септември 2019г. намалението е 
над два пъти на годишна база, с достигната 
стойност на показателя от 5.6%. 

И през периода на преглед оценяваното 
дружество запазва политиката си за поддържане 
на високоликвиден и сигурен инвестиционен 
портфейл, с гарантирана във висока степен 
доходност по него. През 2018г. обемът на 
инвестиционния портфейл на застрахователната 
компания намалява с 13.1%, което е 
продиктувано от освобождаване на значима част  
от депозитния ресурс на компанията (преминал в 
парични наличности и придобити 
неинвестиционни имоти). Структуроопределящ 
елемент в инвестиционния портфейл на 
дружеството са притежаваните ДЦК (главно 
български), които постепенно заемат все по-висок 
дял в структурата на портфейла, достигащ до 
89.1% към края на 2018г. и още по-високите 
92.9% към края на септември 2019г. 

 

Преструктурирането на портфейла през периода 
на преглед се отразява в минимално повишение 
на доходността му, но въпреки това 
дружеството остава позиционирано под средните 
за коригирания сектор нива в края на 2018г. 
(3.09%) и септември 2019г. (2.83%). 

Отчетеният от „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД 
Нетен финансов резултат за 2018г. е печалба, 
в размер на 13 969 хил.лв., което е увеличение 
над два пъти спрямо резултата от предходната 
година (6 375 хил.лв.). Целият размер на 
печалбата за 2018г. е оставен на разположение 
на компанията, с цел постигане на достатъчно 
високо ниво на покритие по капиталовото 
изискване за платежоспособност (КИП) – което, 
съгласно изискванията на KBC Group е минимум 
175%.  

Реализираната за деветмесечието на 2019г. 
текуща печалба възлиза на 21 618 хил.лв., като 
спрямо аналогичния период на предходната 
година е налице повишение със значителните 
43.5%. 

През 2018г. Коефициентът на ликвидност на 
техническите резерви отчита спад от 10.6 п.п. 
спрямо 2017г., но въпреки това продължава да е 
значително по-висок, както спрямо средните за 
коригирания сектор, така и за останалите водещи 
застрахователи. Коефициентът на 
ликвидност на резерва за предстоящи 
плащания отчита незначителен спад (1.1 п.п.) 
през 2018г., променяйки тренда на нарастване от 
предходните пет години, при тригодишна 
тенденция на намаление на средните стойности 
за коригирания сектор и волатилни стойности със 
спад в края на 2018г. на средните за 
референтната група водещи застрахователи. 

В края на 2018г. Оперативният ливъридж 
(съотношение на нетен спечелен приход спрямо 
собствен капитал) на „ДЗИ – Общо застраховане 
се повишава до 193%, като нивото на показателя 
намалява дистанцията спрямо средното за 
референтната група (203%). През деветмесечието 
на 2019г. не се наблюдават съществени 
изменения в нивата на показателя на годишна 
база. Дружеството продължава да поддържа по-
високи равнища на Застрахователен 
ливъридж (съотношение на техническите 
резерви към собствения капитал) спрямо 
средното за референтната група, като за 2018 г. 
разликата нараства на 55 п.п. (39 п.п. към края на 
2017г.), а към 09.2019 г. възлиза на 25 п.п. 
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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: 09.2019 2018 2017 

Превишение на активите над пасивите 161 251 129 242 121 385 

Общо допустими собствени средства за 
изпълнение КИП 

139 916 129 242 115 333 

Общо допустими собствени средства за 
изпълнение МКИ 

139 916 129 242 115 333 

Капиталово изискване за 
платежоспособност (КИП) 

79 952 69 883 71 741 

Минимално капиталово изискване (МКИ) 35 978 31 447 27 765 

Покритие на КИП 175% 185% 161% 

Покритие на МКИ 389% 411% 415% 

Анализираният период е характерен с 
поддържани от дружеството много високи за 
местния застрахователен пазар нива на 
показателя капиталово изискване за 
платежоспособност (КИП) по който са 
отчетени стойности от 185% в края на 2018г. и 

175% в края на 9.2019г. (и 12.2019г. по данни от 

предварителни отчети), а стойността на 

минималното капиталово изискване (МКИ) е 
поддържано на стабилни нива около 400%. 

И през този период на преглед достигнатите нива 
на покритие на КИП от дружеството остават 
значително по-добри спрямо средното ниво за 
конкурентните застрахователни компании, като за 
2018г. и към края на септември 2019г. вече са и 
най-високите в групата (за 2017г. най-високата 
стойност на показателя е била тази в „Булстрад“ – 
170%).  

Компанията не отчита задължения извън 
застрахователните резерви. 

 

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

 

 

 

 

 

Основни финансови показатели 

Показател / Година: 09.2019 09.2018 12.2018 12.2017 12.2016 12.2015 

Брутен Премиен Приход (хил.лв.): 189 156 167 694 234 534 189 054 164 618 158 067 

Изменение на годишна база 12.8% 21.2% 24.1% 14.8% 4.1% 10.6% 

Нетен Спечелен Приход (хил.лв.): 176 836 144 673 196 890 164 077 147 452 141 904 
Изменение на годишна база 22.2% 5.3% 20.0% 11.3% 3.9% 9.6% 

Ниво на самозадържане 95.3% 95.7% 95.7% 94.6% 93.9% 94.1% 
Нетен финансов резултат (хил.лв.) 21 618 15 069 13 969 6 375 8 585 8 823 
Резултат от застрахователна дейност 19 209 11 504 9 510 3 468 -6 930 935 
Брутни квоти на щетимост 46.3% 44.9% 46.3% 71.5% 63.0% 49.8% 
Нетни квоти на щетимост 48.3% 48.9% 49.4% 55.0% 54.0% 50.3% 

Разходен коефициент 13.9% 14.6% 20.7% 14.1% 12.1% 11.2% 

Аквизационен коефициент 26.9% 28.5% 25.1% 28.7% 38.6% 37.8% 
Комбиниран коефициент 89.1% 92.0% 95.2% 97.9% 104.7% 99.3% 
Нетен спечелен приход / СК (Оперативен ливъридж) 137% 139% 193% 168% 164% 187% 
Технически резерви / СК (Застрахователен ливъридж) 217% 233% 255% 229% 233% 267% 

Дълг извън застрахователни резерви / СК (Финансов 
ливъридж) 

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

Общо собствен капитал 129 259 101 940 97 382 90 132 74 358 129 259 
Възвръщаемост на СК 18.0% 5.0% 13.9% 6.6% 10.4% 12.1% 

Обща стойност на инвестиционния портфейл 300 559 235 225 230 432 265 074 252 951 237 415 

Изменение на годишна база 27.8% -11.8% -13.1% 4.8% 6.5% 5.2% 

Дял на високоликвидни активи в инвестиционен портфейл 92.9% 90.6% 90.8% 94.3% 93.9% 93.5% 

Доходност на инвестиционния портфейл по ТТМ 2.6% 2.4% 2.6% 2.5% 3.2% 3.9% 

Покритие КИП 175.0% 177.7% 184.9% 0.0% 0.0% 0.0% 
Покритие МКИ 388.9% 394.9% 411.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Коефициент на ликвидност на технически резерви 115.3% 106.8% 106.3% 116.9% 117.5% 112.9% 

Коефициент на ликвидност на резерва за предстоящи 
плащания 

197.0% 183.1% 188.0% 189.1% 176.6% 172.7% 
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Рейтингова история: 

Рейтинг на способност за изплащане на искове 
Първоначален рейтинг 

25.05.2015 
Актуализация 

19.05.2016 
Мониторинг 
05.07.2016 

Дългосрочен рейтинг: iA iA+ iA+ (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  по нова методология. 

 

Рейтинг на способност за 
изплащане на искове 

Мониторинг Актуализация Актуализация Мониторинг Мониторинг 

Дата на рейтингов комитет: 06.01.2017 21.02.2017 21.02.2018 15.05.2018 20.06.2018 

Дългосрочен рейтинг: ВВВ- ВВВ- ВВВ- ВВВ 
BBB (под 

наблюдение)* 

Перспектива: Негативна Стабилна Стабилна Стабилна - 
 

Дългосрочен рейтинг по 
национална скала: 

АA+ (BG) АА+(BG) АА+(BG) АА+(BG) 
AA+ (BG) (под 
наблюдение)* 

Перспектива: Стабилна 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 (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, и 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 Актуализация Актуализация 

Дата на рейтингов комитет: 18.12.2018 08.03.2019 10.03.2020 

Дългосрочен рейтинг: ВВВ ВВВ+ ВВВ+ 

Перспектива: Положителна* Стабилна Положителна 
 

Дългосрочен рейтинг по национална скала: АA+ (BG) АA+ (BG) АA+ (BG) 

Перспектива: Положителна* Стабилна Стабилна 

* Перспективата е променена в следствие от извършеното преразглеждане на поставения „под наблюдение“ рейтинг на 
застрахователното дружество, във връзка с влезлите в сила на 21.06.2018 г. промени в използваната от БАКР „Методология 
за рейтинг на способността за изплащане на искове на застрахователно дружество“ 

 


