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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 03.02.2021г. заседание на 
Рейтингов Комитет на БАКР е разгледан доклад 
по извършения преглед на кредитния рейтинг на 
„ЗД Евроинс“ АД. 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 потвърждава присъдените на „ЗД 
Евроинс“ АД рейтинги, както следва: 

 дългосрочен рейтинг на способност за 
изплащане на искове:  ВВВ- ; 

 дългосрочен рейтинг по национална скала: 
А+ (BG); 

и запазва „стабилна“ перспективата по тях.  

 

 

 

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 
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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. 

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 
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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 1.7% за първото деветмесечие 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. 
 

 „ЗД Евроинс“ АД 

В първото тримесечие на 2020г. акционерният 
капитал на „ЗД Евроинс“ АД е увеличен до 40 970 
хил.лв. (от 32 470 хил.лв. към края на 2019г.), 
посредством записани от мажоритарния акционер 
„Евроинс Иншурънс Груп“ ЕАД (ЕИГ, притежаващ 
98.3% към датата на увеличението), 8.5 млн. 
нови, безналични, поименни, непривилегировани 
акции с право на глас, с номинална и емисионна 
стойност от по 1 лв. всяка. Увеличението на 
капитала е свързано с преструктуриране на 
капиталовата структура и пълното погасяване на 
подчинен срочен дълг на дружеството в размер на 
8.5 млн.лв. 

ЕИГ е дъщерно дружество на „Еврохолд 
България“ АД, а крайната компания-майка е 
„Старком Холдинг“ АД. В застрахователната група 
ЕИГ към края на 2020г. влизат общо единадесет 
застрахователни дружества, от които три 
регистрирани в Република България, а 
останалите със седалища извън нея (в Румъния, 
Гърция, С.Македония, Русия, Украйна, Грузия, 
Беларус).  

Чрез „ЗД Евроинс“ АД общозастрахователни 
продукти се предлагат и на пазарите на: Гърция 
(вече чрез клон) и Полша, Испания, Италия и 
Великобритания (по линия на свобода на 
предлагане на услуги на територията на ЕС). 

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


 

 
РЕЙТИНГ НА СПОСОБНОСТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ИСКОВЕ  
„ЗД Евроинс” АД 
Дългосрочен рейтинг: ВВВ- (перспектива: стабилна) 
Рейтинг по национална скала: А+ (BG) (перспектива: стабилна) 
Февруари 2021г.  

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

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

 

 
4 

От началото на юли 2020г. „ЗД Евроинс“ АД 
преминава към едностепенна система на 
управление – чрез Съвет на директорите (СД), 
чийто състав към момента на изготвяне на 
настоящия доклад е:  

 Йоанна Цонева - Председател на СД; 

 Петър Аврамов – Независим член и 
Заместник-председател и на СД; 

 Румяна Бетова - Изпълнителен директор 
и член на СД; 

 Евгени Игнатов - Изпълнителен директор 
и член на СД; 

 Ирена Лалова – Независим член на СД. 

Дружеството се представлява съвместно от всеки 
двама от изпълнителните членове на УС или от 
всеки един от тях, съвместно с прокуриста на 
дружеството (Димитър Димитров). 

Запазен е състава на Одитния комитет на 
дружеството и отговорният му актюер. 

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).  

Относително еднакъв се запазва броя на 
агенциите и представителствата в страната, при 
леко увеличение в броя на заетите служители. 

В изпълнението по плана за 2019г. (а и този за 
2020г., доколкото последния може бъде оценен 
на база отчетни данни към края на трето 
тримесечие) се наблюдава общо преизпълнение 
в частта на реализираните премийни приходи и 
донякъде в постигнатите резултати. Към момента 
изостава планираното увеличение на покритето 
на КИП – при заложено като цел изменение от 
113% до 124% за периода 2019-2023г., към края 
на септември 2020г. е достигната стойност от 
111.1%. 

В периода на преглед на рейтинга „ЗД Евроинс“ 
АД продължава да отчита по-високи от средните 
за сектора ръстове в записания брутен премиен 
приход (БПП), реализиран най-вече по линия на 
разширяване на дейността на компанията извън 
местния пазар, използвайки възможностите за 
свободно предлагане на услуги на територията 
на ЕС и без да бъдат експлоатирани прекомерно 
възможностите от по-съществени увеличения в 
тарифите по застраховка „Гражданска 
отговорност свързана с притежаването и 

ползването на МПС“ (по-нататък изписвана за по-
кратко като „ГО на МПС“) на местния пазар. В 
периода на преглед дружеството затвърждава 
формирането на положителни застрахователни 
резултати и реализира значително по-високи 
застрахователен и нетен финансов резултати. 
Реализираният през 2019г. от „ЗД Евроинс“ АД 
брутен премиен приход (БПП) бележи 
значителен ръст от 40.8% (20.1% за преходната 
година), достигайки размер от 243.4 млн.лв., а за 
деветте месеца на 2020г. БПП нараства с 11.4% 
спрямо аналогичен предходен период, достигайки 
до стойност от 194.5 млн.лв. към 30.09.2020г. 
Увеличението е формирано на фона на отчетени 
за коригирания сектор1 по-ниски ръстове - от 
13.3% за 2019г. (19.4% за 2018г.) и 0.7% за 
деветтем месеца на 2020г. Докато високите 
ръстове в сектора за 2019г. са все още под 
влияние на значителните увеличения в тарифите 
по задължителната застраховка ГО (извършени 
практически от всички застрахователи през 2018г. 
и 2019г.), то върху оценяваната компания влияние 
върху растежа оказва и реализираните премийни 
приходи извън местния пазар - по линия на 
свободното предоставяне на услуги в ЕС. 
Записаният бизнес по застраховки сключени 
извън страната нараства, като към края на 
септември 2020г. достига до дял от 55.1% спрямо 
общите премийни приходи (след като година по-
рано е 39.8%, а към края на 2018г. е 30.3%).  

Така към края на периода на преглед оценяваната 
компания увеличава пазарния си дял на база 
БПП (по начина, по който той се представя по 
данни на КФН) до 10.6% (10.1% към края на 
2019г., 8.3% за 2018г. и 8.2% за 2017г.), 
позиционирайки се на 3-та позиция (4-та година 
по-рано) по размер на записан бизнес към 
30.09.2020г. след „Лев Инс“ и „Булстрад-ВИГ“, 
изпреварвайки „ДЗИ-Общо застраховане“. 

Най-високи ръстове дружеството продължава да 
отчита по основния продукт в портфейла си, „ГО 
на МПС“ – от 40.8% за 2019г. (31.9% за 2018г.) и 
27.7% на годишна база към 30.09.2019г. (след 
40.9% година по-рано), които формират дял на 
продукта в застрахователния портфейл от 60.8% 
(към края на септември 2020г.), след еднаквите 
53.5% за 2019г. и 2018г.  

Втората по значимост (обем) в портфейла 
застраховка – „Автокаско“, бележи увеличение 
от 12.4% за 2019г. (след 20.9% за 2018г.) и 
минимално понижение на годишна база към края 

                                                 
1 Коригиран с данните на оценяваното дружество. 
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на септември 2020г. (с 0.8%).  Формираният дял в 
портфейла е от 14.9% за 2019г., понижавайки се 
с почти 4 п.п. спрямо нивата от предходните две 
години (съответно 18.7% и 18.6% за 2018г. и 
2017г.). Към края на септември 2020г. делът на 
„Автокаско“ в портфейла намалява 
допълнително, до 13.9%. 

Излязлата през 2019г. на трета позиция по обем 
в портфейла застраховка „Гаранции“ е с отчетен 
много висок ръст за 2019г. (от 134.6%) и 
понижение за деветте месеца на 2020г. (от 32.8% 
на годишна база, като следва да се отчита и 
високата база на сравнение).  

Задържалата се като четвърта по обем в 
портфейла на дружеството за периода на 
преглед застраховка „Пожар и природни 
бедствия“ е с ръст от 6.6% за 2019г. и 
намаление на годишна база в размера на БПП за 
деветмесечието 2020г. със значителните 26.4%. 

Измененията и обемите на записан бизнес по 
останалите видове продукти не оказват 
съществено влияние за общото състояние на 
портфейла.  

Структурата на портфейла се запазва 
относително постоянна в последните пет години, 
като по-характерни за дружеството остават:  
- по-нисък спрямо средния за референтната 
група2 застрахователи обем на застраховки 
„Автокаско“ – 14.9% за 2019г. спрямо средно за 
групата ниво от 36.2%, а към 30.09.2020г. - 13.9%, 
спрямо 36.3% за групата;  
- по-високо от средното и нарастващо в периода 
на преглед, ниво на дела по „ГО на МПС“ – за 
2019г. 53.5%, спрямо средно за групата 45.1%, а 
към 30.09.2020г. 60.8%, спрямо 44.6% за групата. 

Структура на застрахователния портфейл на „ЗД Евроинс“ АД 
спрямо референтна група и общо за сектора (30.09.2020г.) 

 

                                                 
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  

В периода на преглед „ЗД Евроинс“ АД отбелязва 
общо намаление в щетимостта - брутна и нетна, 
като по последната поддържаните от дружеството 
нива в периода 2017-2020г. се запазват около 
средните за референтната група компании 
равнища, но при изразено подобрение през 
последните две години от периода, като към края 
на септември 2020г. е постигнато и най-ниското 
ниво на нетна щетимост в групата (40.6%). 

 Нетни квоти на щетимост 9.2020 2019 2018 2017 

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

ЗК "Лев Инс" АД 62.8% 52.3% 43.0% 39.5% 
ЗАД "Армеец" АД 51.9% 44.6% 43.1% 43.2% 
ЗАД "Булстрад ВИГ" 53.8% 55.6% 51.2% 55.2% 
"ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД 41.5% 50.4% 51.5% 55.3% 
ЗАД "Алианц България" 46.4% 52.5% 46.8% 56.1% 
ЗД "Бул инс" АД 46.4% 65.3% 55.7% 58.1% 
Средно за групата 50.7% 52.3% 48.2% 50.8% 

През 2019г. е запазена тенденцията на намаление 
в нивото на показателя нетен аквизационен 
коефициент – с 1.4 п.п., до 24.7% (след 
понижение с 9.2 п.п. за 2018г.). За първите девет 
месеца на 2020г. под влиянието на увеличение в 
нетните комисионни разходи (покачени аквизи-
ционни разходи и намалени презастрахователни 
комисионни), което изпреварва растежа на 
нетните спечелени приходи, в дружеството е 
формирано увеличение на разглеждания 
показател с 1.6 п.п. на годишна база, с което за 
деветмесечието на 2020г. той достига до 26.8%. 
Посочените равнища остават по-високи от 
средните за групата, които са силно повлияни от 
отрицателните стойности отчетени за „Бул инс“, 
но са сравнително близки до тези, за три от 
застрахователите в нея, както и под нивата за 
2019г. на две от водещите застрахователни 
компании („Булстрад ВИГ“ и „ДЗИ-Общо 
застраховане“).  

През периода на преглед се наблюдава 
увеличение в стойността на разходния 
коефициент, която за 2019г. се покачва слабо, 
до 21.0% (спрямо 20.8% за 2018г.), а към края на 
септември 2020г. нараства по-значимо, 
достигайки 26.0%, излизайки на ниво над 
средното за групата, но оставайки значително по-
добра спрямо равнищата поддържани от три от 
застрахователите в нея. Ефектът е следствие на 
увеличени технически разходи, което по темп 
изпреварва нарастването на нетните спечелени 
приходи. Административните разходи са с със 
слаба тенденция на понижение, изразена по-
добре през 2020г., което постигнато на фон на 
нарастващ обем на БПП, води и до понижението 
им спрямо последните до 5.8% за 2019г., при 8.5% 
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за 2018г. и 8.7% за 2017г., а за деветмесечието 
на 2020г. са на ниво от 6.8%. 

Обобщавайки разгледаните изменения по типове 
разходи, са видни продължаващите през 2019г., и 
през деветмесечието на 2020г., подобрения в 
постигнатото от оценяваната компания ниво на 
комбинирания разходен коефициент с 5.7 п.п. 
за 2019г. (2.7 п.п. в предходна година), до ниво от 
93.7% и достигнато за деветте месеца на 2020г. 
ниво от 93.4%, с което се увеличава и нивото на 
генерираната за периода застрахователна 
печалба. Въпреки позитивната посока на 
изменение, постигнатите по показателя нива 
продължават да нахвърлят средните равнища за 
групата (91.9% за 2019г. и много ниските 89.1% 
към септември 2020г.), като същевременно са и 
много близки до постигнатите най-високи нива в 
нея. 

Периодът на преглед се характеризира с 
понижение в нивото на самозадържане за 
2019г. (с достигната стойност от 53.3%, при 59.1% 
за предходната година) и известно 
възстановяване на равнището му през първите 
девет месеца на 2020г. (с постигнати 57.1%). 
Последното е практически еднакво с това, 
формирано година по-рано. В последните четири 
години (2017-2020г.), застрахователя 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%. При конкурентите от референтната група, 
по-съществените тенденции на изменение са 
поддържаните от „Булстрад ВИГ“, „Армеец“ и 
„Бул инс“ понижения в нивата на самозадържане. 
Останалите три компании от групата са с 
относително константни за периода равнища на 
самозадържане (респективно на презастрахо-
ване). Изключвайки „Бул инс“, оценяваният 
застраховател поддържа най-високите нива на 
презастраховане в групата. 

В презастрахователната програма на „ЗД 
Евроинс“ АД през периода на преглед не са 
настъпили съществени изменения при 
подновяването на действащите договори, като са 
запазени водещите първокласни презастрахо-
ватели и са подобрени част от условията по 
договорите. 

Делът на презастрахователите в техничес-
ките резерви намалява и през 2019г. – с 3.9 п.п., 
до ниво 62.3% (след достигнатите 66.3% към края 
на 2018г., при също спад с 0.9 п.п.), а към края на 
деветмесечието на 2020г. възстановява част от 
стойността си, достигайки 63.9%, което е и много 

близка стойност до формираната година по-рано 
(63.5%). Постигнатите стойности остават 
значително над средната за застрахователите в 
референтната група, където подобно равнище на 
показателя е формирано в „Бул инс“ (62.1% за 
2019г.) и по-високо в „Лев Инс“ (66.0%). 

Анализираният период се характеризира с 
волатилни и не особено съществени изменения в 
съотношенията на получените комисионни от 
презастрахователи спрямо преотстъпения приход 
и спрямо размера на аквизиционните разходи. 

През 2019г. общият размер на инвестиционния 
портфейл на „ЗД Евроинс“ АД отбелязва 
съществено увеличение – с 50.4%, или 22.1 
млн.лв. (след по-слабият ръст от 2.4% за 2018г.), 
а през деветте месеца на 2020г. тази тенденция 
се развива допълнително - с формиран ръст на 
годишна база от 44.0% (или 52.7% за деветте 
месеца на 2020г.).  

Формираните при тези ръстове структурни 
изменения са свързани с: 
• продажба на притежаван инвестиционен 
имот; 
• освобождаване от всички притежавани от 
компанията държавни ценни книжа (ДЦК) през 
2019г. и запазена нулева стойност по този тип 
инвестиционни активи до 30.09.2020г.; 
• увеличаване в стойността на 
притежавните корпоративни акции и дялове в 
инвестиционни фондове, които сумарно за 
периода: 31.12.2018г. - 30.09.2020г. формират 
увеличение от 113.3% (или с 15.7 млн.лв.); 
• много високо покачване в стойността на 
притежавани други дългови ценни книжа, в която 
група придобитите инвестиции са съставени 
изцяло от облигации (а голям дял от тях се 
съставлява от книжа на мажоритарния собственик 
на застрахователя – „Еврохолд България“ АД); 
• съществено нарастване през 2020г. в 
стойността на инвестиции по предоставени други 
заеми; 

• запазено при несъществени изменения 
ниво на банковите депозити. 

В резултат на тези изменения делът на най-
високоликвидните активи (ДЦК и банкови 
депозити) в портфейла намалява значително и 
последният става доминиран от корпоративни 
ценни книжа (облигации и акции) и се допълва от 
предоставени заеми и книжа от инвестиционни 
фондове. 
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Общият дял на инвестициите в активите 
нараства - съответно с 0.7 п.п. за 2019г., до 
равнище от 38.7% и със значителните 11.9 п.п. за 
деветте месеца на 2020г., когато е достигнато 
ниво от 50.6%. По този начин дружеството 
заличава значителна част от поддържаното в 
предходните пет години изоставане по 
стойността на този показател спрямо сектора 
(общо застраховане). 

Формираната в периода на преглед доходност 
по инвестиционния портфейл е с продължена 
слаба тенденция на понижение, като постигна-
тите нива са под средните за коригирания сектор 
за 2019г. и ги превъзхождат значително за 
деветмесечието на 2020г. Увеличено е влиянието 
на преоценките върху доходността.  

Отчетеният от “ЗД Евроинс“ АД нетен финансов 
резултат за 2019г. е печалба в размер на 5 581 
хил.лв., която е нараснала значително спрямо 
формираната в предходната година печалба от 
718 хил.лв.3 и минималната печалба от 40 хил.лв. 
за 2017г. В края на деветмесечието на 2020г. 
положителният текущ нетен финансов резултат 
продължава да нараства и достига до 7 937 
хил.лв., което е с 35.1% повече спрямо същия 
период на предходната година. 

Нарастването на нетния спечелен приход от 
дейността на годишна база е със 17.6% за 2019г., 
което е малко по-ниска относителна и абсолютна 
стойност спрямо предходната година (с ръст от 
26.6%), а за деветте месеца на 2020г. е отчетен 
ръст от 21.4% спрямо аналогичен предходен 
период. Резултатите са повлияни най-
съществено от продължаващата тенденция на 
понижение в нетната щетимост по 
застрахователния портфейл, и респективно 
подобрените резултати от застрахователната 
дейност, докато нетния инвестиционен доход 
остава със сравнително слабо влияние върху 
крайния резултат. 

                                                 
3 преобразувана с отчета за 2019г., от печалба в размер на 2 076 
хил.лв. 

Благодарение на увеличението от 2020г. в 
стойността на собствения капитал (СК), нивото на 
съотношението на Техническите резерви към 
СК (Застрахователен ливъридж) намалява 
слабо в края на анализирания период, до 250% 
(спрямо нивото му от 273% в края на 2018г.), като 
се отчете и това, че показателя преминава през 
една много висока стойност - от 350% към края на 
2019г. Тук съществено влияние върху изменение 
в стойността на показателя оказва повишения 
значително размер на техническите резерви, 
идващ от разширяване в обема на записания от 
компанията бизнес. 

В периода на преглед показателят 
Възвръщаемост на собствения капитал 
получава силен тласък в посока на нарастване, 
достигайки до ниво от 18.7% за 2019г. (след много 
ниските нива от предходни две години – 
съответно 2.8% и 0.3%), а към края на септември 
2020г. достига до 20.3% (което е малко под нивото 
му за същия период на предходна година от 
21.9%), като в последния период следва да се 
взема предвид и извършеното увеличение на 
основния капитал. Постигнатото от „ЗД Евроинс“ 
ниво за 2019г. е във високия диапазон на 
формирани от дружествата от конкурентната 
група равнища, където с подобни стойности са 
„ДЗИ - Общо застраховане“ (22.4%) и „Алианц 
България“ (19.1%),  

Коефициентът на ликвидност се изменя 
волатилно в периода на преглед – с увеличение 
към края на 2019г. до 17.7% и значителното му 
намаление към края на септември 2020г., до 
5.4%, формирано под влияние на съществено 
нараснал нетен размер на технически резерви, 
който не е компенсиран от съответното 
нарастване в стойността на активите, които да го 
покрият. 

Капиталовата адекватност на оценяваното 
дружество, при прилагане действието на 
Директива 2009/138 на ЕП и ЕС 
(Платежоспособност II), е представено в 
лседващата таблица:  

Показател / Година: 9.2020 2019 2018 

Превишение на активите над пасивите 53 325 37 032 26 384 

Общо допустими собствени средства за 
изпълнение КИП 

53 325 45 532 34 884 

Общо допустими собствени средства за 
изпълнение МКИ 

53 325 45 532 34 818 

Капиталово изискване за 
платежоспособност (КИП) 

48 005 41 176 31 598 

Минимално капиталово изискване (МКИ) 20 185 17 929 13 884 
Покритие на КИП 111.1% 110.6% 110.4% 
Покритие на МКИ 264.2% 254.0% 250.8% 



 

 
РЕЙТИНГ НА СПОСОБНОСТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ИСКОВЕ  
„ЗД Евроинс” АД 
Дългосрочен рейтинг: ВВВ- (перспектива: стабилна) 
Рейтинг по национална скала: А+ (BG) (перспектива: стабилна) 
Февруари 2021г.  

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

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

 

 
8 

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) не се наблюдават 
съществени промени до края на анализирания 
период, като към края на септември 2020г. нивото 
му възлиза на 111.1%, изоставайки с няколко 
пункта от заложените от компанията цели за 
достигнато равнище и под средното за 
референтната група компании ниво  от 144.2% 
(по-високо спрямо само две от дружествата в нея 
- „Лев Инс“ със 110.7% и „Бул инс“ със 107.3%).  

Коефициентите на ликвидност на 
техническите резерви и ликвидност на 
резерва за предстоящи плащания губят 
значителна част от нивата си в периода на 
преглед, 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, но 
продължават да са най-високите в референтната 
група. 

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: 09.2020 09.2019 12.2019 12.2018 12.2017 12.2016 12.2015 
Брутен Премиен Приход (хил.лв.): 194 524 174 609 243 411 172 889 143 945 117 131 118 387 

Изменение на годишна база 11.4% 44.8% 40.8% 20.1% 22.9% -1.1% 42.8% 
Нетен Спечелен Приход (хил.лв.): 109 848 90 479 120 855 102 781 81 187 88 913 97 238 

Изменение на годишна база 21.4% -12.9% 17.6% 26.6% -8.7% -8.6% 16.6% 
Ниво на самозадържане 57.1% 57.2% 53.3% 59.1% 57.9% 70.5% 79.6% 
Нетен финансов резултат (хил.лв.) 7 937 5 876 5 581 718 40 926 3 210 
Резултат от застрахователна дейност 7 210 6 137 7 630 609 -1 697 -201 2 629 
Брутни квоти на щетимост 60.4% 62.0% 57.4% 61.8% 69.6% 45.5% 118.1% 
Нетни квоти на щетимост 40.6% 43.5% 48.0% 52.5% 46.8% 49.8% 50.4% 
Разходен коефициент 26.0% 24.6% 21.0% 20.8% 20.0% 15.3% 23.1% 

Аквизационен коефициент 26.8% 25.2% 24.7% 26.1% 35.3% 35.1% 23.7% 
Комбиниран коефициент 93.4% 93.2% 93.7% 99.4% 102.1% 100.2% 97.3% 
Нетен спечелен приход / СК (Оперативен ливъридж) 245% 280% 427% 411% 331% 977% 1146% 
Технически резерви / СК (Застрахователен ливъридж) 250% 300% 350% 273% 240% 622% 851% 
Дълг извън застрахователни резерви / СК (Финансов 
ливъридж) 

0.0% 26.3% 30.0% 34.0% 26.5% 216.6% 0.0% 

Общо собствен капитал 44 766 32 364 28 327 24 978 24 497 9 097 8 488 
Възвръщаемост на СК 20.3% 21.9% 18.7% 2.8% 0.3% 5.2% 15.6% 
Обща стойност на инвестиционния портфейл 100 524 69 815 65 830 43 765 42 736 49 329 41 620 

Изменение на годишна база 44.0% 77.1% 50.4% 2.4% -13.4% 18.5% -0.7% 
Дял на високоликвидни активи в инвестиционен портфейл 3.6% 5.1% 5.5% 51.5% 62.1% 36.5% 28.6% 
Доходност на инвестиционния портфейл по ТТМ 0.8% 1.9% 0.9% 1.2% 6.0% 4.7% 3.0% 
Покритие КИП 111% 123% 111% 0% 0% 0% 0% 
Покритие МКИ 264% 273% 254% 0% 0% 0% 0% 
Коефициент на ликвидност на технически резерви 7.3% 7.9% 19.5% 42.2% 58.3% 45.5% 19.6% 
Коефициент на ликвидност на резерва за предстоящи 
плащания 

11.1% 12.2% 32.2% 65.6% 90.6% 68.0% 30.0% 
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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. 

РЕЙТИНГ НА 
СПОСОБНОСТ ЗА 
ИЗПЛАЩАНЕ НА 
ИСКОВЕ 

Актуализация Актуализация Мониторинг Преглед Преглед Преглед 

Дата на рейтингов 
комитет: 

06.01.2017 24.01.2018 20.06.2018 18.12.2018 01.02.2019 23.01.2020 

Дългосрочен 
рейтинг: 

ВВВ - ВВВ - 
ВВВ – 

(под 
наблюдение)** 

ВВВ - ВВВ - ВВВ - 

Перспектива: В развитие * Стабилна - Стабилна Стабилна Стабилна 

       

Дългосрочен 
рейтинг по 
национална скала: 

A (BG) А+ (BG) 
А+ (BG) 

(под 
наблюдение)** 

А+ (BG) А+ (BG) А+ (BG) 

Перспектива: В развитие * Стабилна - Стабилна Стабилна Стабилна 
 

* Присъдената перспектива „в развитие“ е във връзка с проследяване на предприети действия (изпълнени препоръки) по повод 
оповестените резултати от проведен преглед на активите на застрахователните компании в страната през 2016г.;  

** 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. 

Рейтинг на способност за 
изплащане на искове 

Първоначален рейтинг 
05.12.2014 

Актуализация 
26.11.2015 

Мониторинг 
05.07.2016 

Дългосрочен рейтинг: iВВВ iВВВ iВВВ  

Перспектива: стабилна стабилна под наблюдение 


