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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.  

На проведено на 22.04.2021г. заседание на 
Рейтингов Комитет на БАКР е разгледан доклад 
по извършения преглед на рейтинг на способност 
за изплащане на искове на „ЗК Лев Инс“ АД. 
Заседанието е ръководено от д-р по икономика 
Кирил Григоров, в качеството му на Председател 
на Рейтинговия Комитет. След проведената 
дискусия по дейността и състоянието на 
дружеството в периода на преглед и извършената 
оценка по измененията във факторите влияещи 
на рейтинга, членовете на Рейтинговия Комитет 
взеха следното решение: 

БАКР потвърждава нивата на присъдените на 
„ЗК Лев Инс“ АД рейтинги, както следва: 

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

 Дългосрочен рейтинг по национална скала:  
А (BG) и „стабилна“ перспектива по него. 

с което изразява становището си за затвърдени 
през периода на преглед положителни промени в 
оперативната дейност на застрахователя, 
увеличени размери на общата застрахователна и 
на нетната печалби от дейността и постигнати 
подобрения в нивата на показателите му за 
платежоспособност.  

Използвана е официално приетата от БАКР 

методология за изготвяне на кредитен доклад и 

присъждане на рейтинг 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 

категорив, 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 кредитния доклад и 

присъждането на кредитен рейтинг е  използвана 

информация от оценяваното дружество, Национален 

Статистически Институт, БНБ, база данни на 

БАКР, консултанти и други източници на публична 

информация. 

mailto:i.cholakov@bcra-bg.com
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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 
безпрецедентната криза страната се намира в 
„извънредна епидемична обстановка“ от 
13.05.2020г., а правителството предприе редица 
законодателни мерки за ограничаване на 
негативните икономическите последици.  

Пандемията от COVID-19 и предприетите мерки 
за ограничаване на заразата оказват силно 
неблагоприятно въздействие върху 
икономическата активност в страната. 
Предварителните данни за 2020г. посочват спад 
на БВП на България от 4.2% след ръст от 3.7% 
постигнат през 2019г. Забавяне се наблюдава в 
динамиката на показателите за потреблението на 
домакинствата, кредитирането, външния сектор, 
както и при инфлационните процеси. През 2020г. 
равнището на безработица се покачи до 5.1% 
(при 4.2% година по-рано).  

България навлезе в настоящата криза със 
стабилна фискална позиция и ниско равнище на 
държавния дълг. Според предварителните данни 
на Министерството на финансите прогнозираното 
салдо по КФП за 2020 г. се реализира, достигайки 
заложения дефицит в размер на 3.5 млрд. лв. или 
3% от прогнозния БВП, след като правителството 
финансира фискални помощи към най-
засегнатите от кризата сектори. Дългът на сектор 
„Държавно управление“ да се покачи до 24.7% от 
БВП към септември 2020г. поради нуждата от 
финансиране на фискалните мерки за 
преодоляване на кризата и спада на БВП, но 
остана нисък в сравнителен план. 

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, Юробанк 
България АД и Райфайзенбанк (България) ЕАД.  

Към края на 2020г. банковият сектор остава 
устойчив въпреки икономическите сътресения. 

Капиталовите съотношения и ликвидността на 
банките са на високи равнища, подкрепяни от 
устойчивия ръст на депозитната база и 
своевременните регулаторни антикризисни 
мерки. 

В условията на несигурност през годината 
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 2020г. са одобрени 
искания от домакинства и предприятия за 
разсрочване на задължения в размер на 8,1 
млрд. лв. или 92.2% от подадените до този 
момент. Като дял от брутната балансова стойност 
на кредитите, тази сума представлява 11.8%. 

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 края на 2020г. отчетеният финансов резултат 
е печалба в размер на 815 млн. лв., която е с 
51.4% 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 се анализират детайлно от „БАКР - 
Агенция за кредитен рейтинг“ и са отразени в 
присъдения непоискан държавен рейтинг на 
Република България. Резюме от този доклад е 
достъпен на официалния сайт на БАКР: 

https://www.bcra-bg.com/bg/ratings/bulgaria-rating 

Общозастрахователен пазар в България 

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

 Поддържано увеличение на приходите по 
записани брутни премии (на годишна база с 
1.0% за 2020г., след 15.6% за 2019г.), но при 
отчетливо за последната година задържане на 
растежа, формирано по линия на общо 
намалени от застрахователите тарифи по 
основните (автомобилни) застраховки и 

https://www.bcra-bg.com/bg/ratings/bulgaria-rating
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отразили се на бизнеса ефекти от икономичес-
ката криза, свързана с COVID-19; 

 Запазен висок потенциал за развитие, 
предвид относително ниските нива на 
застрахователна плътност и застрахователно 
проникване (без съществена промяна в нивата 
им за периода на преглед, при поддържана 
обща тенденция на плавното им покачване); 

 Висока степен на пазарна концентрация - 
седемте най-големи дружества продължават да 
поддържат дял от над 70% от брутния премиен 
приход в сектора (71.2% за 2020г. и 70.8% 
година по-рано); 

 Силно доминиращ дял на автомобилните 
застраховки в структурата на агрегирания 
застрахователен портфейл – над 70.0% в 
последните три години (при слабо понижение от 
1.1 п.п. на годишна база за 2020г., до 71.1%).  

Основно влияние в регулаторната рамка и през 
периода на преглед продължава да оказва 
прилагането на изискванията за платежо-
способност на застрахователите, презастрахо-
вателите и групите застрахователи и презастра-
хователи, 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 („Платежо-
способност II”). Допълнително влияние върху 
отчетите оказва и прилагания от януари 2019г. 
МСФО 16 „Лизинг“, въвеждащ отчитане на 
притежавани права за ползване на активи в 
балансите на компаниите. 

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. Тези фактори са 
допълнително, негативно повлияни от 
пандемията на COVID-19. С текущи оценки на 
„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ по 
ефектите от финансовата криза върху сектора и 
икономиката като цяло, може да се запознаете на 
официалния сайт на агенцията: https://www.bcra-
bg.com/bg/home. 

 

 
 

 

„ЗК Лев Инс“ АД 

През периода на преглед акционерният капитал 
на „ЗК Лев Инс“ АД е без промяна, след последно 
увеличение от 4 млн.лв. (до 47.3 млн.лв.), 
извършено през 2019г. от основния акционер в 
дружеството – „Лев Корпорация“ АД. Няма 
промени и в акционерната структура на 
компанията. 

Не са извършвани промени в състава на 
Надзорния съвет на дружеството.  

След като през 2019г. съставът на Управителния 
съвет (УС) е увеличен с трима нови членове, 
Павел Панайотов, Биляна Вълчева и София 
Антонова, в периода май 2020г. - април 2021г. са 
освободени първите двама от новоназначените, 
както и Гълъбин Николов Гълъбов (06.04.2021). 
Така, към момента на изготвяне на настоящия 
документ УС се състои от: 

 Мария Стоянова Масларова-Гъркова – 
председател и изпълнителен директор; 

 Павел Валериев Димитров – член и 
изпълнителен директор; 

 София Николова Антонова – член и 
изпълнителен директор; 

 Мирослава Спасова Спасова – член; 

 Валентин Валентинов Илиев – член. 

Обявените от ръководството цели на компанията 
продължават да са насочени към поддържане на 
позицията на пазарен лидер в България в общото 
застраховане. Предвижда се разработването на 
нови продукти, които да отговорят на изменящото 
се потребителско търсене (включително развитие 
на „кибер“ застраховки). Продължено е търсенето 
на растеж в имущественото и лично застра-
ховане, които да подпомогнат балансирането на 
застрахователния портфейл, като в средносрочен 
план е заложена цел за около 10%-тни годишни 
ръстове. В условията на финансово-
икономическа криза, дружеството въвежда 
прилагане на силно консервативен подход по 
предлагането на застраховки оценени като високо 
рискови от вътрешната скоринг система (от типа 
„Кредити“ и „Разни финансови загуби“, които 
продукти практически вече отсъстват от 
портфейла). Все още се разработват 
възможности за разширяване на дейността на 
компанията извън местен пазар. В последната 
година е затвърдено по-активното участие на 
застраховка „Гаранции“ в общия бизнес. 

След две поредни години на нарастване на 
реализирания от „ЗК Лев Инс“ брутен премиен 
приход (БПП) (с 36.9% на годишна база за 2018г. 
и 13.0% за 2019г.), през 2020г. е формирано 

https://www.bcra-bg.com/bg/home
https://www.bcra-bg.com/bg/home
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понижение с 3.2%, довело до слабо изразен спад 
в пазарния дял на компанията - до ниво 12.6% 
(спрямо 13.1% за предходна година). Изчислен по 
постигнат обем на записан бизнес, оценяваното 
дружество поддържа лидерската си позиция с 
най-висок пазарен дял в последните три години, 
от съответно: 12.6% за 2020г., 13.1% за 2019г. и 
13.4% за 2018г., при постепенно намаляваща 
преднина спрямо следващите го застрахователи 
(традиционно „ЗАД Булстрад ВИГ" и „ДЗИ – Общо 
застраховане“, към които през последната година 
се включва и „Евроинс“). 

Измененията в стойността на записания от 
компанията бизнес се реализират основно по 
линия на застраховка „ГО, свързана с 
притежаването и използването на МПС“ („ГО за 
МПС“), която остава с най-висок дял в портфейла 
(78.0% и 78.3% в последните две години). По нея 
през 2020г. е реализиран годишен спад на БПП от 
3.6% (след ръстове от 9.8% за 2019г. и много 
високите 49.9% за 2018г.). Измененията остават 
обвързани в по-висока степен от промените в 
тарифите по продукта, доколкото в броя на 
сключените през 2020г. договори се наблюдава 
годишно нарастване (5.7%). По тази застраховка 
оценяваното дружество запазва лидерската си 
позиция по пазарен дял (с нива 22.1% за 2020г., 
22.7% за 2019г. и 24.1% за 2018г.), който остава 
със значителна преднина (от над 7 п.п. за 2020г.) 
спрямо първите следващи застрахователи.  
Запазва се високата концентрация в портфейла 
на компанията по този продукт („ГО за МПС“). 

Застраховка „Автокаско“ запазва своя характер 
на втори по значимост за портфейла продукт, с 
дял в него от 14.2% (увеличен спрямо нивото му 
от 13.6% за 2019г.) и пазарен дял от 6.7% (почти 
без промяна спрямо равнището от 2019г. – 6.6%). 
За 2020г. в размера на записания бизнес по него 
е отчетен слаб ръст (от 0.9%).  

По останалите продукти в застрахователния 
портфейл, по-характерните за 2020г. промени са 
свързани с: 

 запазено високо ниво на записан бизнес 
по „Гаранции“, което осигурява на тази 
застраховка трети по обем на БПП дял в 
портфейла на дружеството (3.4% за 2020г., след 
3.5% за предходната година) и общ пазарен дял в 
сектор общо застраховане по този продукт от 
8.2% (понижил се спрямо ниво 9.6% за 
предходната година); 

 понижение в БПП за 2020г. по „Пожар и 
природни бедствия“ с 44.1% на годишна база, 
след значителен ръст от 82.7% за 2019г. Това 

води и до спад в пазарния дял на компанията по 
продукта до ниво от 1.2% (2.4% за 2019г.); 

 увеличен размер на записани БПП за 
2020г. по „Други щети на имущество“ (с ръст от 
7.2%, след 19.7% за преходна година), 
увеличаващо пазарния дял на застрахователя по 
продукта до 10.7% (след нива от 10.2% за 2019г. и 
8.6% за 2018г. и 2017г.). 

Посочените нива на записания извън автомобил-
ните застраховки бизнес през 2020г. подкрепят 
започналото в предходната година подобрение на 
диверсификацията в застрахователния портфейл 
на компанията. Въпреки това портфейлът на „ЗК 
Лев Инс“ остава с много висока степен на 
зависимост от един продукт („ГО на МПС“ с дял 
в него от 78%), което е все още значително над 
формираните в сектора средни дялове на „ГО на 
МПС“ (44.3% за 2020г. и 45.2% за 2019г.) и за 
референтната1 група дружества (33.3% и 35.5% 
съответно, за същите две години).  

Дружеството продължава да не извършва 
дейност по активно презастраховане. 

Структура на портфейла на „ЗК Лев Инс“ спрямо сетор и референтна 
група (към края на 2020г.) 

 

През 2020г. „ЗК Лев Инс“ отчита съществено 
подобрение в постигнатото ниво на брутна квота 
на щетимост, с достигната стойност от 55.8% 
(спрямо 92.3% за 2019г.), която е най-ниската за 
последните четири години (2017-2020г.). Това е 
пренесено и към нетната щетимост, която за 
2020г. се понижава до 45.2% (или с малко повече 
от 10 п.п. под равнището ѝ за предходната година 
– 52.3%). В сравнителен план, постигнатото 
ниво на нетна щетимост остава все още по-ниско 
спрямо средното равнище за референтната група 
дружества (47.3%), а за 2020г. е вече и малко по-
ниско спрямо общото средно ниво на показателя 
за сектора (45.9%).  

                                                 
1 Включва: „ЗАД Армеец“, „ЗАД Булстрад ВИГ“, „ДЗИ – Общо 
застраховане“, „ЗАД Алианц България“ и „ЗД Бул инс“ 
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 Нетни квоти на щетимост 2020* 2019 2018 2017 

ЗК "Лев Инс" АД 45.2% 52.3% 43.0% 39.5% 
      

ЗАД "Армеец" АД 46.5% 44.6% 43.1% 43.2% 

ЗАД "Булстрад ВИГ" 52.7% 55.6% 51.2% 55.2% 

"ДЗИ - Общо застраховане" 45.3% 50.4% 51.5% 55.3% 

ЗАД "Алианц България" 48.1% 52.5% 46.8% 56.1% 

ЗД "Бул инс" АД 36.3% 65.3% 55.7% 58.1% 
     

Средно за групата: 47.3% 52.3% 49.4% 53.4% 

*неодитиран отчет 

През 2020г. е отчетено увеличение в стойността 
на нетните комисионни разходи, което съпоста-
вено с понижението в размера на нетния 
спечелен приход, води до значително нарастване 
в стойността на нетния аквизационен 
коефициент, която достига до стойност от 15.1% 
(10.9% за 2019г.), прекъсвайки положителната 
тенденция на понижението ѝ от предходните три 
години. Въпреки това, в сравнителен план, 
постигнатото от оценяваната компания ниво се 
запазва по-ниско от средното за дружествата от 
референтната група. На фон на намаляващ 
размер на нетния спечелен приход и повлияно от 
взаимно компенсиращите се във висока степен, 
ръст на административни разходи и намаление 
на други технически разходи, нивото на 
разходния коефициент за 2020г. се покачва 
слабо, до 31.8% (31.0% за 2019г.). В последните 
три години постиганите от оценяваната компания 
равнища остават над средните за референтната 
група. 

Представените общо стабилни равнища на 
разглежданите показатели и понижението в 
нетната щетимост, рефлектират в продължаващо 
и през 2020г. (втора поредна година) подобрение 
в нивото на комбинирания разходен 
коефициент, достигащо за 2020г. до 92.0% 
(след 94.1% за 2019г. и 97.5% за 2018г.) и 
респективно в подобрение на постигнатия 
застрахователен резултат за втора поредна 
година. В сравнимата група компании, по-ниски 
нива на показателя са постигнати от две 
дружества: „ДЗИ – Общо застраховане“ (83.5%) и 
„Алианц България“ (84.7%). 

В последната година (2020г.) от анализирания 
петгодишен период, „ЗК Лев Инс“ понижава слабо 
нивото на самозадържане по портфейла си, с 
достигната стойност от 60.9%, при 62.7% и 62.0% 
формирани за предходните две години. С това е 
продължена тенденцията на плавно намаление в 
самозадържането характерна за целия период 
(след рязкото му снижаване през 2017г., от 81.0% 
на 69.4%). Логично, делът на презастрахо-
вателите в техническите резерви се увеличава 
в трета поредна година (последната 2020г., с по-

слаб темп), като достигнатото към края на 2020г. 
ниво от 67.6% (66.0% и 59.2% в предходните две 
години) остава значително над равнищата 
отчетени от останалите застрахователи в 
референтната група. Показателно остава и 
високото ниво на покритие на разходите за 
аквизиция от комисионни от презастрахователи. 

През периода на преглед не са извършени 
значими промени в прилаганата от дружеството 
презастрахователна политика. Запазени са 
основните партньори по договорите за 
презастраховане, които за голяма част от 
презастрахованите обеми (над 90%) притежават 
първокласни рейтинги (между А- и АА-). 

През 2020г. общият размер на инвестиционния 
портфейл на „ЗК Лев Инс“ АД се увеличава с 
4.1% на годишна база, което е темп на ръст, 
изоставащ спрямо отчетените в предходни две 
години по-съществени увеличения (от 11.6% за 
2019г. и 13.3% за 2018г.), както и спрямо 
отчетения от коригирания сектор (19.9% на 
годишна база за 2020г.). Структурата на 
портфейла се запазва без съществени 
изменения, като по-характерни са понижението в 
стойността на инвестициите в дъщерни и 
съвместни предприятия и нарастването на 
паричните средства по банкови депозити. 
Инвестиционните активи в земи и сгради се 
запазват с основна тежест в инвестиционния 
портфейл (67.8% към края на 2020г.). 

Ликвидността на инвестиционния портфейл, 
оценявана чрез нивото на най-високоликвидните 
активи в него (ДЦК и банкови депозити), остава 
все още най-ниската в референтната група, както 
и значително под средното ниво за коригирания 
сектор, въпреки позитивната ѝ промяна в периода 
на преглед. 

 

Общият дял на инвестициите в актива се 
увеличава слабо и в края на 2020г. възлиза на 
35.5% (34.1% за 2019г.). И по стойността на това 
съотношение дружеството продължава да 
изостава от средните нива за коригирания сектор 
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(62.5% към края на 2020г. и 58.2% към края на 
2019г.), нарастващи с по-висок темп през 2020г. 

Доходността по портфейла е отрицателна в 
последната година от разглеждания период 
(2020г.), за първи път в последните седем години, 
при отчетена стойност по ТТМ от -3.53%. 
Обяснима е с общото влияние на икономическата 
криза върху пазарите на ценни книжа и силната 
изложеност на портфейла на оценяваното 
дружество към преоценки. В коригирания сектор 
също се наблюдава понижение в нивата на 
доходност – до 0.92% за 2020г. (след 1.95% за 
2019г.). Инвестиционният резултат за 2020г. (по 
данни от неодитиран отчет) е повлиян от висок 
размер на отчетена загуба от реализация на 
инвестиции и негативен резултат от преоценки. 

„ЗК Лев Инс” АД отчита нетна печалба за 2020г. 
(по данни от предварителен, неодитиран отчет) в 
размер на 6 600 хил.лв., която е четири пъти по-
висока спрямо отчетената за 2019г. (1 654 
хил.лв.) и затвърждава стабилните резултати на 
дружеството постигани в последните три години 
(2018-2020г.). Позитивно влияние върху резултата 
оказват продължилите подобрение в качеството 
на портфейла и постигнатия от оценяваното 
дружество по-добър застрахователен резултат, 
с чиято стойност успешно са покрити, както 
административните разходи, така и негативния 
резултат от инвестиционна дейност. 

Най-съществено положително влияние върху 
подобрението на нетния финансов резултат на 
компанията за 2020г. оказва понижението на 
щетимостта (брутна и нетна), протекло при 
взаимно неутрализиращи се изменения в 
останалите видове разходи. Постигнатото 
подобрение на резултата идва на фона на 
намалени нива на БПП (3.2%) и на нетния 
спечелен приход (с 1.8%). 

Формираният значително по-висок финансов 
резултат за 2020г. се отразява и в съществен 
ръст в нивото на показателя възвращаемост на 
собствения капитал – достигащ 8.1% за 2020г. 
(след нива за предходните две години от 
съответно 2.2% и 2.5%). 

В края на анализирания период се наблюдават 
значителни подобрения в стойностите и по двата 
наблюдавани пруденциални показателя за 
платежоспособност (КИП и МКИ) и 
придвижването на нивата им към средните 
равнища на покритие характерни за местния 
застрахователен пазар. Покритието по 
капиталово изискване за платежоспособност 
(КИП) към края на 2020г. е 121%, формирайки 

увеличение със значимите 15 п.п. спрямо 
относително ниското ниво от края на 2019г., 
аналогично с предходни две години (108% в края 
на 2018г. и 104% в края на 2017г.). Въпреки 
позитивната посока на изменение в периода на 
преглед, достигнатото от дружеството ниво на 
покритие остава значително по-ниско спрямо 
средното ниво за конкурентната група 
застрахователни компании и най-ниското в нея за 
втора поредна година. 

През 2020г. равнището на коефициента на 
ликвидност на техническите резерви е 
подобрено, с отбелязан ръст от близо 4 п.п., но 
постигнатата към края на годината стойност от 
12.1% остава много по-ниска от средните 
стойности за коригирания сектор (82.3% към края 
на 2020г. и края на 2019г.), както и спрямо 
постигнатото от застрахователите от 
референтната група равнище (89.4% и 84.6%, в 
края на последните две години). Аналогични, 
големи остават и изоставанията на отчетените 
равнища по коефициента на ликвидност на 
резерва за предстоящи плащания (с над 100 
п.п.) и коефициента на незабавна ликвидност 
(с над 9-11 п.п.). 

В края на 2020г. оперативният ливъридж 
(съотношение на нетен спечелен приход спрямо 
собствен капитал) на „ЗК Лев Инс“ АД спада с 24 
п.п. (до ниво 227%), след две поредни години на 
съществени ръстове (с 24 п.п. на годишна база за 
2019г. и с 23 п.п. за 2018г.). Въпреки намалението 
му, постигнатото ниво остава значително над 
средното за референтната група застрахователи 
и най-високо в нея за всички пет години включени 
в анализирания период. 

През 2020г. е формираното понижение в нивото 
на застрахователен ливъридж (съотношение 
на техническите резерви към собствения 
капитал), до ниво към края на годината от 203%, 
което е обаче остава най-високо спрямо 
стойностите за компаниите от референтната 
група (респективно и над средното ниво за нея от 
172%), където също се наблюдават съществени 
понижения. 

От 2018г. компанията отчита допълнителен дълг, 
извън застрахователните резерви, който формира 
ниво на финансов ливъридж от 6.8% към края 
на 2018г., намаляващо към края на 2020г. до 
5.8%, под влияние на увеличените Капитал и 
Резерви, при непроменен размер на дълга (4.9 
млн.лв.). 
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В посока повишане на рейтинга влияние биха 
оказали трайни и съществени подобрения в 
нивата на ликвидност (обвързано и с промени в 
структурана на инвестиционния портфейл); 
постигане на по-балансиран застрахователен 
портфейл, при запазване на добрите 
оперативни показатели и достигнатите в 
последната година нива на положителни 
заастрахователен и нетен финансов резултат.  

Изменения в обратни посоки, и особено 
свързани с понижения в платежоспособността 
и ликвидността, биха довели до понижаване на 
оценката. 

 

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: 2020* 2019 2018 2017 2016 2015 

Брутен Премиен Приход (хил.лв.): 306 520 316 686 280 229 204 680 195 482 162 876 

Изменение на годишна база -3.2% 13.0% 36.9% 4.7% 20.0% -4.3% 

Нетен Спечелен Приход (хил.лв.): 189 136 192 657 161 976 141 764 152 694 184 449 

Изменение на годишна база -1.8% 18.9% 14.3% -7.2% -17.2% 7.4% 

Ниво на самозадържане 60.9% 62.7% 62.0% 69.4% 81.1% 95.9% 

Нетен финансов резултат (хил.лв.) 6 600 1 654 1 786 361 436 10 667 

Резултат от застрахователна дейност 15 095 11 284 4 058 37 783 12 578 9 602 

Брутни квоти на щетимост 55.8% 92.3% 85.0% 78.4% 53.0% 70.29% 

Нетни квоти на щетимост 45.2% 52.3% 43.0% 39.5% 45.6% 42.85% 

Разходен коефициент 31.8% 31.0% 38.8% 17.8% 23.8% 32.60% 

Аквизационен коефициент 15.1% 10.9% 15.7% 16.1% 22.3% 19.35% 

Комбиниран коефициент 92.0% 94.1% 97.5% 73.3% 91.8% 94.79% 

Нетен спечелен приход / СК (Оперативен ливъридж) 227% 251% 227% 204% 221% 268% 

Технически резерви / СК (Застрахователен ливъридж) 203% 227% 218% 194% 195% 185% 

Дълг извън застрахователни резерви / СК (Финансов ливъридж) 5.8% 6.3% 6.8% 0.0% 0.0% 0.0% 

Общо собствен капитал 83 472 76 872 71 218 69 433 69 074 68 841 

Възвръщаемост на СК 8.1% 2.2% 2.5% 0.5% 0.6% 17.8% 

Обща стойност на инвестиционния портфейл 97 158 93 324 83 626 73 808 77 474 100 383 

Изменение на годишна база 4.1% 11.6% 13.3% -4.7% -22.8% 0.0% 

Дял на високоликвидни активи в инвестиционен портфейл 14.5% 8.7% 8.5% 3.5% 6.4% 38.3% 

Доходност на инвестиционния портфейл по ТТМ -3.5% 3.2% 4.9% 0.8% 1.4% 1.4% 

Покритие КИП 121% 106% 108% 104% - - 

Покритие МКИ 354% 290% 254% 270% - - 

Коефициент на ликвидност на технически резерви 12.1% 8.2% 8.3% 6.9% 6.7% 34.0% 

Коефициент на ликвидност на резерва за предстоящи плащания 20.9% 14.1% 14.8% 11.7% 12.2% 74.8% 

*по данни от предварителен (неодитиран) отчет 
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Рейтингова история: 
 

РСИИ 
Първоначален 
рейтинг  6.2006 

Непоискана 
актуализация 

11.2007 

Непоискана 
актуализация 

11.2008 

Актуализация  
7.2009 

Актуализация  
20.07.2010 

Мониторинг 
07.12.2010 

Дългосрочен рейтинг: BB+ iBBB-(н) iBBB(н) iA-   iA-   iA-   

Перспектива:   положителна положителна стабилна стабилна негативна 

  
Мониторинг 
25.05.2011 

Актуализация 
25.10.2011 

Актуализация  
29.11.2012 

Актуализация  
04.11.2013 

Актуализация  
13.12.2014 

Актуализация  
10.12.2015 

Дългосрочен рейтинг: iBBB+ iBBB+ iBBB+ iBBB+ iBBB+ iBBB 

Перспектива: негативна в развитие положителна стабилна стабилна негативна 

 
Актуализация  

06.01.2017 

Дългосрочен рейтинг: iBBB (о) * 

Перспектива: - 

   *(о) – оттеглен рейтинг 

 

РЕЙТИНГ НА СПОСОБНОСТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ИСКОВЕ 
Първоначален 

рейтинг 
Преглед Мониторинг 

Дата на рейтингов комитет: 09.02.2017 22.03.2018 20.06.2018 

Дългосрочен рейтинг: BB+ BB+ BB+ (под наблюдение) ** 

Перспектива: положителна положителна - 
    

Дългосрочен рейтинг по национална скала: A- (BG) А- (BG) А- (BG) (под наблюдение) ** 

Перспектива: положителна положителна - 

** Поставянето 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, като 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 *** Преглед Преглед Преглед 

Дата на рейтингов комитет: 18.12.2018 18.04.2019 21.04.2020 22.04.2021 

Дата на публикуване: 19.12.2018 18.04.2019 22.04.2020 23.04.2021 

Дългосрочен рейтинг: BB+ BB+ ВВВ- ВВВ- 

Перспектива: положителна положителна стабилна стабилна 
     

Дългосрочен рейтинг по 
национална скала: 

А- (BG) А- (BG) А (BG) А (BG) 

Перспектива: положителна положителна стабилна стабилна 

*** Мониторингът е извършен 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“ 

 


