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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 „ЗД Евроинс“ АД рейтинги: 

 запазва дългосрочен рейтинг на способност 
за изплащане на искове:  ВВВ- и перспектива 
по него „стабилна“ ; 

 запазва дългосрочният рейтинг по 
национална скала: А+ (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 
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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. 

„ЗД Евроинс“ АД 

В периода на преглед на рейтинга няма промени в 
акционерния капитал на „ЗД Евроинс“ АД (по 
нататък ЗД Евроинс или Компанията), който 
остава 32 470 хил.лв., притежаван почти изцяло 
(98.28% към 25.11.2019г.) от „Евроинс Иншурънс 
Груп“ ЕАД (ЕИГ) - дъщерно дружество на 
„Еврохолд България“ АД, а крайната компания-
майка е „Старком Холдинг“ АД. 

През анализирания период не са извършвани 
промени в управлението и са запазени съставите 
на Управителен и Надзорен Съвети, както и на 
Одитния комитет. 

Като по-характерна промяна в структурата на 
дружеството следва да се отбележи приключилия 
през разглеждания период процес по 
регистриране на клон в Гърция, стартирал 
официално дейността си от началото на 2019г. 
(който поема и обслужването на бизнеса записан 
в страната до момента, по линия на свободата на 
предоставяне на услуги в ЕС).  

Няма съществени промени в дейността, 
системите за управление, рисковия профил, 
оценките за целите на платежоспособността и 
организационната структура на компанията. 
Застрахователят е въвел и прилага всички 
принципи на управление произтичащи от 
изискванията на Директива 2009/138 на ЕП и ЕС 
(Платежоспособност II). Запазен е отговорният ѝ 
актюер. Относително еднакъв се запазва броя на 
агенциите и представителствата, при леко 
увеличение в броя на заетите служители. 

Постигнатото изпълнение на плана за 2018г. 
изпреварва прогнозите на компанията по прираст 
на премийните приходи, както и по размер на 
формирания нетен финансов резултат, въпреки 
отчетените превишения по аквизиционни и 
административни разходи. Достигнато е 
приблизително точно планираното ниво на нетна 
щетимост (отчетени 50.6%, при планирани 51%). 

Реализираният през 2018г. от „ЗД Евроинс“ АД 
брутен премиен приход (БПП) бележи ръст от 
20.1% (след аналогично увеличение от 22.9% за 
преходната година), достигайки размер от 
172.9 млн.лв., а за деветте месеца на 2019г., 
нараства с по-високият темп от 44.8% спрямо 
аналогичен предходен период, достигайки до 
стойност от 174.6 млн.лв. към 30.09.2019г. 
Увеличението за оценяваното дружество 
превишава слабо общия ръст отчетен за 2018г. от 
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коригирания сектор1 (19.4%, след 6.8% за 2017г.) 
и го надхвърля по-значимо през първите девет 
месеца на 2019г. (с 29.8 п.п.), като основна 
причина за това се явява повишения обем на 
записания бизнес по линия на свободното 
предоставяне на услуги (и право на 
установяване) на общия пазар на ЕС. Така делът 
на бизнеса реализиран в Гърция, Полша, 
Испания и Италия достига до ниво в общия 
портфейл на компанията от 39.8% към 
30.09.2019г. (30.3% към края на 2018г.). В края на 
периода на преглед застрахователят увеличава 
пазарния си дял (по начина, по който той се 
представя по данни на КФН) до 9.7% (8.3% за 
2018г. и 8.2% за 2017г.) и се позиционира на 
четвърта позиция по размер на БПП (6-та за 
2018г.), изпреварвайки „ЗАД Армеец“ и „ЗД Бул 
инс“ в това подреждане. 

Дружеството отчита най-висок ръст по основния 
продукт в портфейла си - „ГО на МПС“ (31.9% за 
2018г. и 40.9% към 30.09.2019г. на годишна база), 
като БПП по него за 2018г. достига до 53.5% от 
общия (48.7% за 2017г.), а за деветмесечието на 
2019г. това ниво е 53.1%. Втората по обем в 
портфейла застраховка остава „Автокаско“, като 
по нея е отчетено увеличение от 20.9% за 2018г. 
(12.3% за 2017г.) и 12.9% за деветмесечието на 
2019г. (спрямо аналогичен период на предходна 
година). Достигнатият дял в портфейла от 18.7% 
е аналогичен с този от 2017г. (18.6%) и се 
понижава до 15.6% към края на септември 2019г. 
Трета по обем в портфейла застраховка през 
първата част от периода на преглед продължава 
да е „Пожар и природни бедствия“, но след 
намаление в размера на БПП за 2018г. с 19.5% и 
значителен ръст в записания бизнес по 
„Гаранции“ през първите девет месеца на 2019г., 
последният продукт излиза на трета позиция към 
30.09.2019г. по обем в портфейла. 

Като цяло, развитието на застрахователния 
портфейл в последните три години (2017-2019г.) 
показва известно увеличаване на зависимостта 
на дружеството от автомобилните застраховки, и 
в частност, от тези по гражданска отговорност, но 
това е придружено от нарастваща диверсифи-
кация на портфейла по териториален признак, 
получено от разширяването на бизнеса извън 
местния пазар. 

 

 

                                                 
1 Коригиран с данните на оценяваното дружество. 

Структура на застрахователния портфейл на „ЗД Евроинс“ АД 
спрямо референтна група и общо за сектора (30.09.2019г.) 

 

В периода на преглед „ЗД Евроинс“ АД отбелязва 
общо намаление в щетимостта - брутна и нетна, 
като по последната поддържаните от дружеството 
нива в периода 2016-2019г. се запазват около 
средните за референтната група2 компании 
равнища, но при по-изразено подобрение през 
2019г., като към края на септември е постигнато и 
най-ниското ниво на нетна щетимост в групата 
(43.5%). 

 Нетни квоти на щетимост 09.2019 2018 2017 2016 

„ЗД Евроинс" АД 43.5% 50.6% 46.7% 49.8% 
      

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

ЗАД "Армеец" АД 45.6% 43.1% 43.2% 55.9% 

ЗАД "Булстрад ВИГ" 56.0% 51.2% 55.2% 50.3% 

"ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД 48.3% 51.5% 55.3% 54.0% 

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

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

Средно за групата 53.1% 48.2% 50.8% 51.9% 

През 2018г. и деветте месеца на 2019г. 
дружеството установява тенденция на намаление 
в нивото на показателя нетен аквизиционен 
коефициент - за 2018г. с 8.2 п.п. до ниво 27.1%, 
а за деветмесечието на 2019г. спад до 25.2% (при 
30.6% за предходния аналогичен период). 
Посочените равнища остават малко по-високи от 
средните за групата, но и под нивата на две от 
водещите застрахователни компании (Булстрад и 
ДЗИ). Измененията са ефект от едновременно 
понижени нето аквизиционни разходи и нетен 
спечелен приход. 

Нивото на разходния коефициент се покачва 
слабо в края на периода на преглед (след 
запазено ниво за 2018г.), като увеличението на 
записания през периода бизнес и респективно 
реализирания нетен спечелен приход, са 

                                                 
2 Включва: „ЗК Лев Инс“ АД, „ЗАД Армеец“ АД, „ЗАД Булстрад ВИГ“ 
АД, „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД, „ЗАД Алианц България“ АД и 
„ЗД Бул инс“ АД  



 

 
РЕЙТИНГ НА СПОСОБНОСТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ИСКОВЕ  
„ЗД Евроинс” АД 
Дългосрочен рейтинг: ВВВ- (перспектива: стабилна) 
Рейтинг по национална скала: А+ (BG) (перспектива: стабилна) 
Февруари 2020г.  

Бул. Евлоги Георгиев 95, ет. 1 
гр. София 1142 

тел.: (+359 2)  987 6363     
www.bcra-bg.com        

 

 
4 

достатъчни да запазят нивото на показателя, 
независимо от нарастването на административ-
ните и на техническите разходи. 

За 2018г. оценяваното дружество формира на 
годишна база намаляваща стойност на 
комбинирания разходен коефициент с 4.0 п.п., 
до ниво от 98.0%, осигуряващо генерирането на 
застрахователна печалба. Постигнатото ниво на 
показателя нахвърля средното равнище за 
групата (96.8%), но е по-ниско от стойностите за 
три от компаниите в нея (от общо шест). Към края 
на деветмесечието на 2019г. равнището на 
коефициента намалява до 93.2%, което е ниво с 
около 1 п.п. над средното за групата. 

Посочените подобрения в разглежданите 
ключови показатели за оценка на оперативната 
дейност рефлектират в значително подобрение 
на застрахователния и на нетния финансов 
резултат – последният е в размер на 2.1 млн.лв. 
за 2018г., а текущата печалба към 30.09.2019г. е 
в размер на 5.9 млн.лв., след като дружеството 
приключва 2017г. с отчетени застрахователна 
загуба и нисък размер на нетен финансов 
резултат от 40 хил.лв. 

Периодът на преглед се характеризира със 
сравнително слаби изменения в поддържаните 
нива на самозадържане - през 2018г. леко 
нарастване до ниво от 59.1% (спрямо 57.9% за 
2017г.) и връщане до равнище от 57.2% към 
септември 2019г. В последните три години (2017-
2019г.), застрахователят поддържа нивото по 
този показател на значително по-ниски равнища 
спрямо предходните три години (2014-2016г.), 
когато те са били в диапазона: 84.6%-70.5%. 
Поддържаните нива са по-ниски от средните за 
групата (по-ниски са само в едно от дружествата 
в нея – „ЗД Бул инс“). Няма значими изменения в 
политиката по презастраховане, като при 
подновяване на презастрахователните договори 
са запазени поемащите презастрахователи 
(водещи компании, с високи рейтинги).  

Делът на презастрахователите в техничес-
ките резерви остава на най-високо ниво спрямо 
застрахователите от референтната група, при 
тенденция на намаление от равнище 67.3% в 
края на 2018г. на 63.5% към 30.09.2019г. 

Анализираният период се характеризира с 
увеличения в съотношенията на получените 
комисионни от презастрахователи спрямо 
преотстъпения приход и спрямо размера на 
аквизиционните разходи. 

През 2018г. общият размер на инвестиционния 
портфейл на „ЗД Евроинс“ АД отбелязва 
минимален спад от 0.3% на годишна база, след 
понижение от 13.4% за 2017г., а през следващите 
девет месеца на 2019г. се увеличава със 
значителните 63.9%. Структурните изменения 
през периода на преглед се характеризират с 
понижаваща се през 2018г. и занулена към 
30.09.2019г. стойност по притежаваните от 
компанията ДЦК, за сметка на увеличение в 
стойностите на инвестициите в корпоративни 
облигации и акции търгуеми на регулирани 
пазари. В резултат на това делът на най-
високоликвидните активи в портфейла (ДЦК и 
банкови депозити) намалява значително.  

 

Поддържаният от оценяваното дружество дял на 
инвестициите в активите остава под средното 
ниво за агрегирания сектор – в края на периода 
(към септември 2019г.) е 44.0% спрямо 55.8% за 
сектора. 

Формираната в периода на преглед доходност по 
инвестиционния портфейл се понижава до нива 
под средните за коригирания сектор, а при по-
ниската ѝ стойност се увеличава влиянието на 
преоценките върху нея.  

Нарастването на нетните спечелени премии, 
както и слабото намаление на нетния комисионен 
разход (за 2018г.) компенсират увеличението на 
административните разходи и по-съществения 
ръст в стойността на нето поетите щети, 
довеждайки до относително висок положителен 
застрахователен резултат за годината, след 
загуби в предходните две години. Към края на 
третото тримесечие на 2019г. положителният 
застрахователен резултат на дружеството 
нараства по-значимо повлиян от намалението на 
аквизиционния коефициент и същественото 
подобрение на нетната квота на щетимост, които 
компенсират намалението на нетния спечелен 
приход. 
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Нивото на съотношението Технически резерви 
към Собствен капитал (Застрахователен 
ливъридж) е с негативна тенденция на 
нарастване, като достигнатото в края на третото 
тримесечие на 2019г. равнище (300%) вече 
значително надвишава средното за дружествата 
конкурентната група ниво (196%). Поддържана в 
последните три години остава и тенденцията към 
намаление на коефициентът на ликвидност. 

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 31 340 26 384 25 890 

Общо допустими собствени средства за 
изпълнение КИП 

38 901 34 884 32 390 

Общо допустими собствени средства за 
изпълнение МКИ 

38 787 34 818 28 194 

Капиталово изискване за 
платежоспособност (КИП) 

31 598 31 598 27 647 

Минимално капиталово изискване (МКИ) 14 219 13 884 11 518 

Покритие на КИП 123% 110% 117% 

Покритие на МКИ 273% 251% 245% 

Анализираният период е характерен с 
поддържани от дружеството относително  
стабилни за местния застрахователен пазар нива 

на покрития и по двата пруденциални показателя, 
като в това на капиталовото изискване за 
платежоспособност (КИП) е отчетена известна 
волатилност, но с формирано повишение в края 
на периода до ниво от 123%, основно под влияние 
на увеличението в размера на общо допустимите 
средства за изпълнение изискванията за 
платежоспособност. Последното посочено 
равнище на показателя е с близка стойност до 
постигнатите от две от застрахователните 
компании в групата, но остава под средните 
стойности за нея. 

Коефициентите на ликвидност на 
техническите резерви и ликвидност на 
резерва за предстоящи плащания губят от 
нивата си в периода на преглед (по-значимо 
изразено през деветте месеца на 2019г.), 
достигайки до равнища значително по-ниски, 
както спрямо коригирания сектор, така и спрямо 
водещите застрахователи в него. 

Формираните стойности на Оперативен и 
Застрахователен ливъридж се подобряват, 
като поддържат най-високите в референтната 
група равнища. 

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: 09.2019 09.2018 12.2018 12.2017 12.2016 12.2015 12.2014 
Брутен Премиен Приход (хил.лв.): 174 609 120 569 172 889 143 945 117 131 118 387 82 886 

Изменение на годишна база 44.8% 15.4% 20.1% 22.9% -1.1% 42.8% -30.3% 
Нетен Спечелен Приход (хил.лв.): 90 479 103 937 98 835 81 187 88 913 97 238 83 372 

Изменение на годишна база -12.9% 20.5% 21.7% -8.7% -8.6% 16.6% -26.1% 
Ниво на самозадържане 57.2% 89.1% 59.1% 57.9% 70.5% 79.6% 84.6% 
Нетен финансов резултат (хил.лв.) 5 876 1 412 2 076 40 926 3 210 297 
Резултат от застрахователна дейност 6 137 1 242 1 968 -1 697 -201 2 629 -376 
Брутни квоти на щетимост 62.0% 59.6% 59.3% 69.6% 45.5% 118.1% 99.5% 
Нетни квоти на щетимост 43.5% 53.0% 50.6% 46.8% 49.8% 50.4% 58.8% 
Разходен коефициент 24.6% 15.2% 20.3% 20.0% 15.3% 23.1% 28.0% 

Аквизационен коефициент 25.2% 30.6% 27.1% 35.3% 35.1% 23.7% 13.6% 
Комбиниран коефициент 93.2% 98.8% 98.0% 102.1% 100.2% 97.3% 100.5% 
Нетен спечелен приход / СК (Оперативен ливъридж) 280% 386% 366% 323% 977% 1146% 438% 
Технически резерви / СК (Застрахователен ливъридж) 300% 237% 253% 234% 622% 851% 357% 
Дълг извън застрахователни резерви / СК (Финансов 
ливъридж) 

26.3% 31.5% 31.5% 25.9% 216.6% 0.0% 0.0% 

Общо собствен капитал 32 364 26 947 26 976 25 137 9 097 8 488 19 025 
Възвръщаемост на СК 21.9% 5.6% 7.9% 0.3% 5.2% 15.6% 1.6% 
Обща стойност на инвестиционния портфейл 69 815 39 414 42 592 42 736 49 329 41 620 41 906 

Изменение на годишна база 77.1% 2.3% -0.3% -13.4% 18.5% -0.7% 0.0% 
Дял на високоликвидни активи в инвестиционен портфейл 5.1% 46.8% 52.8% 62.1% 36.5% 28.6% 41.3% 
Доходност на инвестиционния портфейл по ТТМ 1.9% 0.0% 1.2% 6.0% 4.7% 3.0% 2.6% 
Покритие КИП 123% 121% 110% 117% 0% 0% 0% 
Покритие МКИ 273% 218% 251% 245% 0% 0% 0% 
Коефициент на ликвидност на технически резерви 7.9% 45.9% 42.1% 58.3% 45.5% 19.6% 28.8% 
Коефициент на ликвидност на резерва за предстоящи 
плащания 

12.2% 74.3% 65.5% 90.6% 68.0% 30.0% 43.1% 

 

Рейтингова история: 

Рейтингите в горната таблица 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 методологията от 04.07.2016г. 
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