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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 11.03.2021г. заседание на 
Рейтингов Комитет на БАКР е разгледан доклад 
по извършения преглед на кредитния рейтинг на 
„ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД. Заседанието 
е ръководено от   д-р по икономика Кирил 
Григоров, в качеството му на Председател на 
Рейтинговия Комитет. След проведена дискусия 
по измененията във факторите влияещи на 
рейтинга през периода на преглед, членовете на 
Рейтинговия Комитет взеха следното решение: 

„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР) 
потвърждава нивата на присъдените на „ДЗИ – 
Общо застраховане“ ЕАД рейтинги: 

 дългосрочен рейтинг на способността за 
изплащане на искове: ВВВ+ и 
„положителна“ перспектива по него; 

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

 

 
с което изразява становището си за:  

 поддържани от оценяваното дружество в 
периода на преглед позитивно развитие на 
дейността и подобрено качество на застрахова-
телния портфейл, подобрени застрахователни 
резултати и съществено увеличени размери на 
общата застрахователна и на нетната печалби от 
дейността; 

 поддържани стойности на разглежданите 
основни показатели за състоянието на 
дружеството на стабилни, много високи нива, над 
средните за сектора и сравнимата референтна 
група; 

 запазване на структурно стабилен, 
изключително високоликвиден и в малка 
зависимост от преоценки инвестиционен 
портфейл, покриващ изцяло размера на нетните 
технически резерви; 

 поддържани стабилни, високи нива по 
пруденциалните показатели за платежоспо-
собност (покритие на КИП и МКИ); 

 положително влияние върху развитието 
на компанията от принадлежността ѝ към KBC 
Group; 

 ограничаващо спрямо рейтинга на 
дружеството влияние, оказвано от присъдения от 
БАКР държавен рейтинг на Република България 
(нВВВ, перспектива „стабилна“).  
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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. 

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 безпреце-
дентната криза страната беше в извънредно 
положение от 13.03 до 13.05.2020г., а 
правителството предприе редица законодателни 
мерки за ограничаване на негативните 
икономическите последици. Впоследствие 
извънредното положение бе заменено от 
„извънредна епидемична обстановка“, която ще 
продължи поне до края на ноември 2020г., наред 
с нови социално-икономически мерки. 

Пандемията от COVID-19 и предприетите мерки 
за ограничаване на заразата оказват силно 
неблагоприятно въздействие върху икономичес-
ката активност в страната. Безпрецедентният шок 
нарушава положителната динамика на БВП в 
началото на годината, като реалният растеж се 
забавя до 1.2% на годишна база още през 
първото тримесечие, а пълният му ефект се 
разпростира в рамките на второто тримесечие, 
през което е отчетен спад от 8.2%. Така 
осреднено за първото полугодие на 2020г. БВП 
на България спада с 4.2% при ръст от 4% за 
аналогичния период на 2019г. За 2020г. 
Европейската комисия прогнозира  спад на БВП 
от 7.2% за България. В резултат от въведените 
мерки за социална дистанция, ръста на 
безработицата и понижението на разполагаемия 
доход, потребителските разходи на 
домакинствата намаляват с 2.4% на годишна 

база средно за първите шест месеца на 2020г., 
докато колективното потребление отчита реален 
ръст от 3.8% и има положителен принос за 
изменението на БВП през анализирания период. 
Същевременно ограниченото търсене и 
несигурността рефлектират върху инвестиционни-
те решения на фирмите, поради което брутното 
образуване на основен капитал спада с 8.2%, а 
запасите значително се свиват.  

След като през 2019г. пазарът на труда отчита 
рекордно ниска безработица (4.2% от активното 
население над 15г. възраст) и рекордно висока 
заетост (54.2%) за последните 15 години, през 
2020г. условията на пазара очаквано са влошени 
основно в резултат на ограничителните проти-
воепидемични мерки. През второто тримесечие на 
2020г. равнището на безработица е 5.9% (при 
4.2% година по-рано). Броят на регистрираните 
безработни по данни на Агенцията по заетостта 
във възрастовата група 15-64г. е с 63% по-висок 
през тримесечието спрямо същия период на 
предходната година, като достига 287 хил. души. 

Годишният темп на инфлация, измерен чрез 
ХИПЦ, рязко се забавя в хода на 2020г., като 
спада от  3.4% през януари до 0.4% през юли, а 
през август за пръв път от началото на годината 
отчита леко повишение - до 0.6%. Основен принос 
за низходящата динамика имат сривът в 
международните цени на петрола и свиването на 
частното потребление поради безпрецедентната 
здравна криза. Същевременно храните 
затвържда-ват ролята си на основен 
инфлационен двигател, макар че и при тях се 
наблюдава понижение в темпа на прираст на 
цените. 

България навлиза в настоящата криза със 
стабилна фискална позиция, акумулирани 
резерви и ниско ниво на държавен дълг. 
Първоначално заложената бюджетна цел за 
2020г. е постигане на балансирано салдо, но 
безпрецедентната криза с COVID-19 налага 
извънредна актуализация на разчетите поради 
очакваното неизпълнение на приходите и 
необходимостта от извършването на 
допълнителни разходи. С ревизията от април 
прогнозното салдо по КФП е изменено на 
дефицит в размер на 3.5 млрд. лв. или 3% от 
прогнозния БВП. Очакваме съотношението на 
държавния дълг към БВП да се покачи до около 
25% през 2020г. поради нуждата от финансиране 
на фискалните мерки за преодоляване на кризата 
и спада на БВП. 

 

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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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 и Райфайзенбанк 
(България) ЕАД.  

Актуалното състояние на банковия сектор остава 
стабилно. Капиталовите съотношения и 
ликвидността на банките са на високи равнища, 
подкрепяни от устойчивия ръст на депозитната 
база.  

В условията на несигурност през първата 
половина на 2020г. кредитирането на 
нефинансовия сектор се забавя, в по-висока 
степен при предприятията. Същевременно по 
Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми 
задължения към банки и дъщерните им 
дружества – финансови институции към края на 
юни 2020 г. са одобрени искания от домакинства 
и предприятия за разсрочване на задължения в 
размер на 8,1 млрд. лв. или 83.1% от подадените 
до този момент. Като дял от брутната балансова 
стойност на кредитите, тази сума представлява 
12.3%. 

През 2019г. равнището на печалбата е високо, 
представлявайки източник за допълнителна 
капитализация и резерв за поддържане на 
стабилността на сектора. Именно поради това 
БНБ взе решение печалбата за 2019г. да бъде 
изцяло капитализирана, като една от мерките за 
допълнително укрепване на капитала на банките 
в условията на кризата, свързана с COVID-19. 
Към средата на 2020г. отчетеният финансов 
резултат е печалба, която е с 43.9% 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 нараства двукратно в сравнение със 
същия период на 2019г.  

Развитието на икономическите процеси в 
страната, включително в контекста на 
възникналата пандемия от COVID-19, 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_oct_2020_bg.
pdf 

Общозастрахователен пазар в България 

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

 Запазен растеж на приходите по записани 
брутни премии (на годишна база с 15.6% за 
2019г. и с 0.7% за първото полугодие на 2020г.); 

 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 
поддържат дял от над 70% от брутния премиен 
приход в сектора; 

 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 
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. 

От края на м. Март 2020г. върху развитието на 
сектора влияние оказва и извънредната ситуация 
във връзка пандемията на COVID-19. С текущи 
оценки на „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ 
по ефектите от очакваната финансова криза 
върху сектора и икономиката, като цяло, може да 
се запознаете на официалния сайт на агенцията. 

https://www.bcra-bg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_oct_2020_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_oct_2020_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_oct_2020_bg.pdf
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 „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 KBC Group N.V. 

В края на периода на преглед е извършена една 
промяна във висшия управленски състав - като 
член на Управителния съвет се включва Иван 
Ганчев (на мястото на Борис Паличев). Съставът 
на Надзорния съвет е без промени.  

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 поддържа много високо ниво на покритие 
на капиталовото изискване за платежо-
способност (над 175%, което е заложено като 
целево за всички застрахователи от Групата на 
КВС). Ръководството декларира намеренията си 
за запазване на позицията на дружеството в 
челните места по отношение на пазарен дял и 
възприемането му като еталон на застраховател-
ния пазар. 

„ДЗИ – Общо застраховане“ отчита за 2019г. и 
деветмесечието на 2020г. намаляващи ръстове 
в реализираните брутни премийни приходи 
(спрямо предходни две отчетни години), които 
изостават слабо от средните за сектора (общо 
застраховане), но позволяват на компанията да 
запази водещата си пазарна позиция (в топ три 
по обем на записан бизнес) и практически 
непроменен пазарният ѝ дял. 

Качеството на поддържания застрахователен 
портфейл е запазено относително 
непроменено в периода на преглед, при по-
съществено подобрение в нивата на 
щетимост през 2020г. и общи за периода 
1.2019-9.2020г. тенденции на понижение в 
аквизиционните и други технически разходи, 
довели до значително увеличение в размера 
на застрахователните печалби.  

Обемът на инвестиционния портфейл е 
увеличен значително, като е запазена 
високоликвидната му структура (над 80% в 
ДЦК и около 10% в инвестиционни имоти), а 

доходността по него остава положителна и около 
средната за коригирания сектор1.  

Нетният финансов резултат на компанията 
остава положителен, на високо равнище и със 
значително нарастване спрямо предходен 
сравним период (и за 2019г., и текущия към края 
на септември 2020г.). 

В периода на преглед застрахователят поддържа 
много високи нива по пруденциалните 
показатели, като това на КИП (капиталово 
изискване за платежоспособност) е 
стабилизирано на високото ниво от 175.0%, 
определено като минимално целево покритие за 
Групата, като същевременно се запазва и най-
високото спрямо постигнатите равнища от 
компаниите във формирана за целите на 
рейтинговата оценка референтна група2. 

Дружеството поддържа подкрепяща маркетингова 
кампания, като развива и поддържа продажби по 
всички канали: собствена мрежа, брокери и 
агенти. Използва се и синергията формирана по 
линия на развиваните от неговия собственик 
други дейности на местния пазар, в т.ч. банкиране 
и лизинг. 

През 2019г. брутният премиен приход (БПП) на 
„ДЗИ – Общо застраховане“ поддържа добре 
изразената от предходни две години тенденция на 
нарастване (и за шеста поредна година), с ръст от 
9.2%, който е вече по-нисък спрямо формираните 
такива за 2018г. (+24.3%) и за 2017г. (+11.5%). 
Деветмесечието на 2020г. се характеризира със 
задържане в темповете на растеж (+0.2% спрямо 
аналогичен период на 2019г.). Посочените 
ръстове са под реализираните общо за 
коригирания сектор, от 16.4% за 2019г. и 1.9% за 
деветмесечието на 2020г. Измененията в обема 
на записания от компанията бизнес оставят почти 
непроменен пазарния ѝ дял, който възлиза на 
10.6% за 2019г. (11.2% година по-рано) и на 10.3% 
към края на септември 2020г., осигурявайки трето 
място на застрахователя по размер на БПП за 
2019г. и отстъпвайки на четвърто към края на 
септември 2020г. 

Автомобилните застраховки се запазват 
основните двигатели на растежа в 
застрахователния портфейл, като по 
задължителната „ГО за МПС“ той е с 13.2% за 
2019г. (след значителните +57.7% за 2018г.) и 
намалява с 1.9% за деветмесечието на 2020г., а 

                                                 
1  С данните на оценявания застраховател; 
2 „Булстрад ВИГ“, „Алианц България“, „Армеец“, „Евроинс“, 
„Лев Инс“ и „Бул инс“. 
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по „Автокаско“ е с 5.1% за 2019г. (13.9% за 
предходна година) и с 0.6% за деветмесечието на 
2020г. С посочените изменения, „ДЗИ – Общо 
застраховане“ остава в топ 3 на пазара по 
„Автокаско“, след „Армеец“ и „Булстрад ВИГ“ 
(много близки нива), а по обем на премийни 
приходи записани по „ГО за МПС“ в първите шест 
компании (след „Лев Инс“, „Бул инс“, „ДаллБогг: 
живот и здраве“, „Евроинс“ и „ОЗК-
застраховане“). 

По-характерно за периода изменение в 
портфейла е продължаващото нарастване на 
записания бизнес по третата по обем „Пожар и 
природни бедствия“. Маркираните от 
дружеството ръстове са 13.6% за 2019г. (6.9% за 
2018г.) и 2.7% за деветмесечието на 2020г., които 
ѝ осигуряват преместване с една пазарна 
позиция напред - на 4-та, след лидерите 
„Булстрад ВИГ“, „Дженерали“ и „Енергия“ (почти 
изравнявайки се) и пред „Алианц България“ и 
„Уника“. 

Активното презастраховане се запазва с 
несъществен дял в общия премиен приход, с 
реализирани минимални обеми, главно по линия 
на застраховка „Пожар и природни бедствия“.  

По структурата на застрахователния 
портфейл изменията са несъществени и могат 
да се обобщят като:  

- продължило през 2019г. слабо понижаване в 
него на дела на „Автокаско“ – до 43.6% (след 
45.3% за 2018г. и 49.5% за 2017г.), след което 
нивото се задържа непроменено за 
деветмесечието на 2020г. (43.7%);  

- увеличаващ се слабо дял на „ГО за МПС“ - от 
34.4% за 2018г. до 35.7% за 2019г. и обратно 
понижение до 34.3% за деветмесечието на 
2020г.;  

- слабо нарастване в дела на имущественото 
застраховане спрямо нивото от 2018г., когато 
продуктите от тази група губят голяма част от 
тежестта си в портфейла под влияние на 
значителните увеличения в тарифите по 
автомобилното застраховане.  

Структура на застрахователния портфейл - 2016-9.2020 

 

Структура на застрахователния портфейл на „„ДЗИ–Общо 
застраховане“ ЕАД спрямо референтна група и общо за сектора 
(30.09.2020г.) 

 

След като, през 2018г. дружеството отчита 
значително подобрение в постигнатите нива на 
брутната и на нетната щетимост (намаляващи 
съответно до 46.2% и до 49.4%), за 2019г. се 
наблюдава запазване на относително непромене-
ни техни нива (с увеличение на брутната до 47.9% 
и понижение на нетната до 48.9%), а за деветте 
месеца на 2020г. е формирано ново понижение на 
щетимостта, с достигнати рекордно ниски за 
дружеството нива от 42.5% за брутната и 41.5% за 
нетната. То е постигнато като ефект на едновре-
менното понижение в размера на нето поетите 
щети и увеличение в размера на нетния спечелен 
приход. В сравнителен план спрямо референтна-
та група дружества, постигнатите нива на нетна 
щетимост са вече по-ниски спрямо средните. 
Текущите данни за 2020г. показват позитивни 
тенденции на изменение в нивата на щетимост 
при почти всички застрахователи от групата. 

 Нетни квоти на щетимост 09.2020 2019 2018 2017 

"ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД 41.5% 48.9% 49.5% 55.3% 
       

"ЗК Лев Инс" АД 62.8% 52.3% 43.0% 39.5% 

"ЗД Евроинс" АД 40.6% 48.0% 52.5% 46.8% 

"ЗАД Булстрад ВИГ" 53.8% 55.6% 51.2% 55.2% 

„ЗАД Армеец" АД 51.9% 44.6% 43.1% 43.2% 

"ЗАД Алианц България" АД 46.4% 52.5% 46.8% 56.1% 

"ЗД Бул инс" АД 46.4% 65.3% 55.7% 58.1% 

Средно за конкурентната група: 51.6% 52.2% 47.9% 49.2% 

В периода на преглед се запазва и положителната 
тенденция на понижение в нивото на 
аквизиционния коефициент, като след 
отбелязаната за 2018г. най-ниска стойност за 
последните пет години (25.1%), през 2019г. е 
постигната нова такава от 23.1%. Формираната за 
деветмесечието на 2020г. стойност на показателя 
(26.5%) поддържа съвсем слабо позитивната 
тенденция на намаление (спрямо ниво от 26.9% 
за деветмесечието на 2019г.). Наблюдаваното в 
анализирания период нарастване на 
аквизиционните разходи, в абсолютна стойност за 
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2019г. с 5.4 млн.лв. (и 10.9% в относителен 
размер) е компенсирано от съществените 
увеличения в размера на нетните спечелени 
приходи – с 38.3 млн.лв. (или 19.5%). За 
деветмесечието на 2020г. измененията по 
разглежданите две структурни позиции са по-
балансирани – ръст на годишна база от 1.3% в 
аквизиционните разходи е покрит от ръст в 
нетния спечелен с 2.6%. В сравнителен план, 
нивата на показателя за „ДЗИ – Общо 
застраховане“ остават малко по-високи от 
средните за референтната група и почти 
аналогични с тези на три от конкурентите в нея 
(„Булстрад ВИГ“, „Евроинс“ и „Алианц България“). 

Периодът на преглед се характеризира с не 
особено значими (и взаимно компенсиращи се в 
2019г.) изменения в стойностите на администра-
тивните и други технически разходи, които идват 
на фон на посочените вече ръстове в размерите 
на нетните спечени приходи и резултират в 
отчетени по-ниски нива на разходния 
коефициент - и за 2019г. (17.8%, спрямо 21.2%), 
и за деветмесечието на 2020г. (12.3%, спрямо 
13.9%). 

Отделните позитивни изменения в разходните 
коефициенти, водят до общо значително 
понижение в нивото на комбинирания разходен 
коефициент (започнало през 2017г.), като с 
отчетените равнища от 89.9% (за 2019г.) и 80.3% 
(за деветте месеца на 2020г.), дружеството 
остава позиционирано под средните равнища за 
групата в трета поредна година (2018-2020г.), 
като за 2019г. само нивото постигнато от 
„Булстрад ВИГ“ (88.2%) е по-добро, а за 
деветмесечието на 2020г. „ДЗИ – Общо 
застраховане“ се превръща в лидер по ниво на 
показателя. Позитивните изменения рефлектират 
пряко в значително подобрение на постигнатите 
положителни резултати от застрахователната 
дейност на оценяваната компания – в абсолютна 
стойност с над 15.0 млн.лв. за 2019г. и с над 16.0 
млн.лв. за деветмесечието на 2020г.  

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 
2020г. и 2021г. са основно в посока увеличение 
на покритията по договорите. 

Обвързано с високата степен на самозадържане, 
делът на презастрахователи в технически-
те резерви се запазва нисък (най-нисък спрямо 
застрахователите от конкурентната група), като 
към края на 2019г. е отчетено намаляване с 4.3 
п.п. до 6.2%, а към септември 2020г. е формирано 
слабо изменение в обратна посока – увеличение 
на годишна база с 2.2 п.п., до стойност на 
показателя от 7.8%. 

И през периода на преглед оценяваното 
дружество запазва своята консервативна 
стратегия по отношение на инвестиционната си 
политика и портфейла си от финансови активи, 
като поддържа високоликвиден и много сигурен 
инвестиционен портфейл, с гарантирана във 
висока степен доходност. През 2019г. обемът на 
инвестиционния портфейл на застрахователната 
компания нараства със значителните 30.1% (след 
понижение от 7.3% в предходната година), а през 
деветмесечието на 2020г. тенденцията се 
запазва, като е формирано нарастване от 22.8% 
на годишна база (и 21.7% за деветте месеца на 
2020г.) и е достигната обща стойност на 
притежаваните активи от 389.1 млн.лв. към края 
на септември 2020г. Изменението е реализирано 
основно по линия на нараснал обем на 
притежавани от компанията ДЦК (дял от 83.5% в 
общия размер на инвестиционния портфейл). По 
тази група инвестиционни активи, през 2019г. е 
формиран ръст от 36.1% (или +74.1 млн.лв.), 
който е допълнен през деветте месеца на 2020г. с 
ръст от още 16.2% (или +45.4 млн.лв.). 
Държавните ценни книжа се запазват като 
структуроопределящ елемент в инвестиционния 
портфейл на дружеството.  

Структура на инвестиционния портфейл на „ДЗИ – Общо 
застраховане“ спрямо референтна група застрахователи  

към 30.09.2020 

 

Отчетеното увеличение в обема на 
инвестиционния портфейл води и до нарастване в 
дял на инвестициите спрямо активите - от 
62.7% в края на 2018г., до 77.5% в края на 
септември 2020г., с което ниво „ДЗИ – Общо 
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застраховане“ увеличава превъзходството си 
спрямо средното за агрегирания сектор ниво 
(58.4% към 30.09.2020г., след 55.4% към края на 
2018г.) и към края на периода на преглед то 
надхвърля 19 п.п.  

Делът на най-високоликвидната част от 
активите (ДЦК и парични депозити) в периода на 
преглед се запазва близко до нивото си от края 
на 2018г. (85.1%), увеличавайки се към края на 
2019г. до 87.4% и понижавайки се до 83.5% към 
края на септември 2020г., като по постигнато 
ниво на този показател дружеството продължава 
да превъзхожда значително средното равнище за 
коригирания застрахователен сектор (49.8% към 
края на 2019г. и 48.5% към края на септември 
2020г.).  

В периода на преглед доходността по 
портфейла формира тенденция към понижение 
(от ниво 2.64% за 2018г. до 2.12% за 2019г. и 
1.94% към септември 2020г.), но въпреки това е 
вече над средните нива за коригирания сектор в 
този период (под тях в предходни две години), 
като се отчете и това, че секторната стойност към 
края на септември 2020г. е вече отрицателна, 
повлияна от съществени спадове в цените на 
много финансови инструменти, регистрирани на 
борсите под влияние на икономическата криза 
развиваща се във връзка с разпространението на 
COVID-19.  

„ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД приключва 
2019г. с рекорден за последните десет години 
нетен финансов резултат, печалба в размер на 
26.9 млн.лв., нарастваща с близо два пъти 
спрямо резултата за 2018г. (който от своя страна 
е увеличен с над два пъти спрямо резултата от 
предходна година). Текущият финансов резултат 
към края на септември 2020г. възлиза на 36.5 
млн.лв. и дава очаквания за постигане на ново 
рекордно годишно ниво. Подобрението в 
резултатите е развито по две линии. Това, за 
2019г. е повлияно основно от продължената през 
годината тенденция на съществен растеж на 
нетните спечелени приходи - с 19.5% на годишна 
база, допълнено от понижена щетимост и 
ограничаване на разходите. Текущият резултат 
към края на септември 2020г. е формиран при 
относително запазено ниво на нетния спечелен 
приход (ръст от 2.6% на годишна база), но при 
допълнително значително понижаване в нетната 
щетимост (с около 7 п.п.) и на административните 
(-4.8%) и техническите (-18.6%) разходи. 
Допълнителна позитивна роля върху крайния 
резултат оказва и поддържания относително 
висок размер на нетните инвестиционни приходи 

по структурно много стабилния портфейл, които 
не се влияят съществено от преоценки и са 
реализирани при ниски разходи за управление на 
инвестициите. 

Съотношението на Нетния спечелен приход 
към Собствен капитал (Оперативен 
ливъридж) остава с характерна лека 
волатилност, като след двегодишен възходящ 
тренд и достигнато ниво от 193% (2018г.), в 
периода на преглед се понижава до 176% за 
2019г., и поддържа тенденцията на намаление 
през деветмесечието на 2020г., поради 
изпреварващо нарастване в стойността на СК 
(изцяло по линия на финансовия резултат и 
неизплащане на дивиденти), спрямо 
нарастването в нетните спечелени приходи.  
Спрямо референтната група, нивото на 
разглеждания показател за „ДЗИ – Общо 
застраховане“ остава под формираното средно 
равнище и много близко до тези, на основните 
конкуренти – „Булстрад ВИГ“, „Алианц България“, 
„Армеец“. 

Подобрените в периода на преглед финансови 
резултати (респективно увеличение на СК) водят 
и до увеличена степен на покритие на 
техническите резерви от собствен капитал, 
отразено в значително понижаващото се ниво на 
Застрахователен ливъридж (съотношение на 
Технически резерви към Собствен капитал), 
което от 255% към края на 2018г., намалява на 
221% към края на 2019г. и достига до ниската 
стойност от 178% към края на септември 2020г. 
Спрямо последната, в референтната група 
застрахователи, единствено „Алианц България“ 
постига по-ниска стойност (144%), а малко по-
висока е отчетената от „Булстрад ВИГ“ (188%). По 
ниво на показателя оценяваното дружество се 
позиционира вече под средното за групата 
равнище към края на анализирания период 
(196%). 

Следвайки позитивната динамика на 
реализираните в периода на преглед печалби, 
стойността на показателя възвращаемост на 
собствения капитал също бележи значително 
подобрение – до ниво 22.4% за 2019г., спрямо 
13.9% за предходната година и запазена 
позитивна тенденция на изменение и в 
деветмесечието на 2020г. 

Коефициентът на ликвидност отбелязва 
намаление под влиянието на понижения размер 
на парични наличности и еквиваленти, получен на 
фона на повишаващи се технически резерви. 
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В периода на предглед, под влиянието на 
увеличението на ликвидните активи, 
изпреварващо нарастването на техническите 
резерви, коефициентът на ликвидност на 
техническите резерви отбелязва повишения – 
с близо 8 п.п. (до ниво 114.2%) към края на 2019г. 
и с още 3 п.п. за следващите девет месеца 
(117.3% към края на септември 2020г.), като 
нивата му остават значително по-високи, както 
спрямо средното ниво за коригирания сектор 
(66.0% към 30.09.2020г.), така и спрямо средното 
за водещите застрахователи (57.0% към същата 
дата). Коефициентът на ликвидност на 
резерва за предстоящи плащания също 
нараства, и също остава значително над 
средните стойности за сектора и водещите 
застрахователи в него. 

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: 09.2020 2019 2018 

Превишение на активите над пасивите 205 067 161 048 129 242 

Общо допустими собствени средства за 
изпълнение КИП 

169 384 145 106 129 242 

Общо допустими собствени средства за 
изпълнение МКИ 

169 384 145 106 129 242 

Капиталово изискване за 
платежоспособност (КИП) 

93 229 82 918 69 883 

Минимално капиталово изискване (МКИ) 35 892 37 313 31 447 

Покритие на КИП 182% 175% 185% 

Покритие на МКИ 472% 389% 411% 

Анализираният период е характерен с 
поддържани от дружеството, много високи за 
местния застрахователен пазар нива на покрития 
по двата наблюдавани пруденциални показателя, 
като това на капиталовото изискване за 
платежо-способност (КИП) остава над 
заложеното от мениджмънта целево ниво от 

175% за всички застрахователи от групата на 
КВС. И през този период на преглед достигнатите 
нива на покритие на КИП остават значително по-
добри спрямо средното ниво за конкурентните 
застрахователни компании (разлика от над 40 
п.п.) и най-високите в групата (с най-близки 
стойности на показателя е „Булстрад ВИГ“ – 163% 
към края на 2019г. и 159% към края септември 
2020г.).  

Компанията не отчита друг дълг извън 
застрахователните резерви, както за периода на 
годишния преглед, така и за целия изследван 
период на анализ. 

 

Положително влияние върху рейтинга могат да 
окажат: задържане или допълнително 
подобряване на застрахователния резултат и 
генерираната печалба, подобрение в размера на 
инвестиционния портфейл, както и допълнителни 
подобрения в ликвидността и платежоспо-
собността. 

Отрицателно влияние върху присъдения рейтинг 
биха оказали: влошаване в качеството на 
застрахователния портфейл и свиване на 
застрахователния резултат (или реализиране на 
отрицателен такъв), влошаване в качеството на 
инвестиционния портфейл, значително 
понижаване в нивата на показателите за 
платежоспособност и ликвидност на компанията. 

Ограничаващо спрямо рейтинга на дружеството 
влияние оказва присъденият на Република 
България рейтинг. 

 

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: 9.2020 9.2019 12.2019 12.2018 12.2017 12.2016 
Брутен Премиен Приход (хил.лв.): 189 504 189 156 256 649 234 826 188 646 164 618 

Изменение на годишна база 0.2% 12.8% 9.3% 24.5% 14.6% 4.1% 

Нетен Спечелен Приход (хил.лв.): 181 500 176 836 234 722 196 380 163 400 147 452 
Изменение на годишна база 2.6% 22.2% 19.5% 20.2% 10.8% 3.9% 

Ниво на самозадържане 95.1% 95.3% 95.3% 95.7% 94.5% 93.9% 
Нетен финансов резултат (хил.лв.) 36 480 21 618 26 932 13 969 6 375 8 585 
Резултат от застрахователна дейност 35 737 19 209 23 823 8 513 2 791 -6 930 
Брутни квоти на щетимост 42.5% 46.3% 47.9% 46.2% 71.8% 63.0% 
Нетни квоти на щетимост 41.5% 48.3% 48.9% 49.5% 55.3% 54.0% 
Разходен коефициент 12.3% 13.9% 17.8% 21.2% 14.2% 12.1% 
Аквизационен коефициент 26.5% 26.9% 23.1% 25.0% 28.8% 38.6% 
Комбиниран коефициент 80.3% 89.1% 89.9% 95.7% 98.3% 104.7% 
Нетен спечелен приход / СК (Оперативен ливъридж) 108% 137% 176% 193% 168% 164% 
Технически резерви / СК (Застрахователен ливъридж) 178% 217% 221% 255% 229% 233% 
Дълг извън застрахователни резерви / СК (Финансов ливъридж) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Общо собствен капитал 167 815 129 259 133 608 101 940 97 386 90 132 
Възвръщаемост на СК 28.6% 18.0% 22.4% 13.9% 6.6% 10.4% 
Обща стойност на инвестиционния портфейл 389 112 300 559 319 763 245 827 265 074 252 951 

Изменение на годишна база 22.8% 27.8% 30.1% -7.3% 4.8% 0.0% 
Дял на високоликвидни активи в инвестиционен портфейл 83.5% 92.9% 87.4% 85.1% 94.3% 93.9% 
Доходност на инвестиционния портфейл по ТТМ 1.9% 2.6% 2.1% 2.6% 2.5% 3.2% 
Покритие КИП 182% 175.0% 175% 185% 161% - 
Покритие МКИ 472% 388.9% 389% 411% 415% - 
Коефициент на ликвидност на технически резерви 117.3% 115.3% 114.2% 106.3% 116.7% 117.5% 
Коефициент на ликвидност на резерва за предстоящи плащания 197.1% 197.0% 194.6% 188.0% 188.6% 176.6% 
 

 

 

 

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. 
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Рейтингова история: 

Рейтинг на способност за изплащане на искове Мониторинг Преглед Преглед Преглед 

Дата на рейтингов комитет: 18.12.2018 08.03.2019 10.03.2020 11.03.2021 

Дългосрочен рейтинг: ВВВ ВВВ+ ВВВ+ ВВВ+ 

Перспектива: Положителна* Стабилна Положителна Положителна 
 

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

Перспектива: Положителна* Стабилна 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 21.06.2018г. промени в използваната от БАКР „Методология 
за рейтинг на способността за изплащане на искове на застрахователно дружество“ 

 


