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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 „ЗАД Алианц България“ АД рейтинги: 

 запазва дългосрочен рейтинг на способност 
за изплащане на искове:  ВВВ+ и променя 
перспективата по него от „стабилна“ на 
„положителна“; 

 повишава дългосрочният рейтинг по 
национална скала: от АА (BG) на АА+ (BG) и 
запазва „стабилна“ перспективата по него,  

с което изразява своето становище за: 

 поддържаните от оценяваното дружество 
органично развитие на дейността и добре 
диверсифициран застрахователен портфейл, при 
формирани положителни застрахователни 
резултати по всички основни предлагани 
продукти и характерно за периода на преглед 
значително увеличение в размера на общата 
застрахователна и на нетната печалби от 
дейността; 

 поддържани стабилни и над средните за 
сектора и сравнима референтна група застрахо-

ватели нива по всички основни показатели за 
оценка състоянието на дружеството; 

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

  поддържани стабилни нива на 
пруденциалните показатели за платежоспо-
собност (покритие на КИП и МКИ), при подобрени 
в периода на преглед нива по тях; 

 положително влияние върху оценката на 
компанията от принадлежността ѝ към една от 
най-големите застрахователни групи - Allianz;  

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

Суверенен риск 

През 2019г. България продължава процеса по 
присъединяването си към еврозоната според 
План за действие, предвиждащ мерки, насочени 
към включването на страната към Валутния 
механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз. 
Предвидени сa редица промени в законодател-
ството, касаещи подобряване на надзора на 
финансовия сектор, рамката по несъстоятел-
ността, борбата с „изпирането на пари“ и 
модернизацията на управлението на държавните 
предприятия. Мерките се осъществяват 
координирано от национални и международни 
институции. Напредъкът във всички тези области, 
ако и когато бъде постигнат, трябва да отвори 
пътя за присъединяване на страната 
едновременно към ERM II и Банковия съюз, което 
въпреки първоначалните очаквания не се случи 
през юли 2019г. 

Икономическият растеж в страната се забавя от 
3.5% през 2017г. до 3.1% през 2018г., като е 
формиран изцяло от компонентите на 
вътрешното търсене – потребление и 
инвестиции. Растежът на българската икономика 
през първото полугодие на 2019г. се ускорява до 
4.1% на годишна база, като основен двигател на 
растежа остава крайното потребление, с прираст 
от 6.3% в реално изражение (5.8% за първо 
полугодие на 2018г.). 

Брутният външен дълг на страната към края на 
юни 2019г. възлиза на 33 989 млн. евро, което се 
равнява на 56% от прогнозния БВП. В номинално 
изражение дългът нараства с 833 млн. евро 
спрямо края на 2018г. основно по линия на 
вътрешнофирменото кредитиране. Външният 
дълг на публичния сектор отчита понижение от 
154 млн. евро през този период, в резултат на 
което относителният му дял спада до 17.6% от 
общия брутен външен дълг. 

На трудовия пазар се запазват възходящата 
тенденция на заплащането и намаляването на 
безработицата, а ръстът на заетостта се покачва 
до рекордно високи стойности за възрастова 
група 20-64 год. 

Средногодишният темп на инфлация (измерен 
чрез ХИПЦ) се забавя значително до 1.6% през 
септември 2019г., което е най-ниският темп на 
увеличение на потребителските цени от 
февруари 2018г. Основен принос за инфлацията 
от началото на 2019г. имат цените на услугите и 
храните. 

Благоприятната макроикономическа среда през 
последните години осигурява стабилност в 
състоянието на публичните финанси. Фискалната 
позиция на страната е благоприятна, като 
бюджетното салдо по КФП през последните три 
години е положително (0.1% като дял от БВП за 
2018г.). След актуализацията на бюджета за 
2019г. (одобрена през месец юли във връзка с 
увеличението на разходите за отбрана), 
заложеният дефицит по КФП бе увеличен от 0.5% 
от БВП на 2.1% от БВП, докато в средносрочната 
прогноза за периода 2020-2022г. се запазват 
целите за балансирано бюджетно салдо.  

През 2019г., освен минималната работна заплата, 
в страната нарастват и пенсиите (с 5.7%) - от 
първи юли 2019г., като максималният им размер 
се повишава до 1 200 лв. Заложените мерки с 
фискално въздействие в осигурителната политика 
включват още увеличаване на максималния 
осигурителен доход на 3 000 лв. и увеличаване на 
минималния осигурителен доход за самоосигуря-
ващите се лица на 560 лв. 

Запазва се положителната тенденция на 
намаляване на държавния дълг както в 
номинална стойност, така и като процент от БВП. 
Към края на 2018 г. държавният дълг на страната 
възлиза на 22 066 млн.лв. (20.1% от БВП).  
Емитираният през периода януари-август 2019г. 
нов дълг е в размер на 969.78 млн.лв., като 
правителството използва набраните средства за 
финансиране на част от дължимата сума по 
сделката за закупуване на ново въоръжение в 
българската армия (изтребители F-16). Лихвената 
и валутната структура на дълга минимизират 
рисковете по обслужването му. 

Банкова система 

Сред мерките от Плана за действие на 
Министерството на финансите в процеса по 
присъединяване на страната към Банковия съюз 
се включват преглед на качеството на активите 
и стрес тестове на няколко български банки, 
резултатите от които бяха оповестени на 26 юли 
2019 година. Резултатите от цялостната оценка 
на ЕЦБ1 показват, че при две от шестте 
проверявани банки се открива капиталов недостиг 
при тестване на утежнен макроикономически 
сценарий, като същият извод бе налице за двете 
институции при проверката, извършена през 
2016г. от БНБ. Както и преди три години, 

                                                 
1 Прессъобщението на ЕЦБ е достъпно на адрес:  
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/ht
ml/ssm.pr190726~1b474e3467.bg.html 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190726~1b474e3467.bg.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190726~1b474e3467.bg.html


 

 
РЕЙТИНГ НА СПОСОБНОСТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ИСКОВЕ  
„ЗАД Алианц България” 
Дългосрочен рейтинг: ВВВ+ (перспектива: положителна) 
Рейтинг по национална скала: АА+ (BG) (перспектива: стабилна) 
Декември 2019г.  

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

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

 

 
3 

Българската народна банка заявява, че „ще 
бъдат предприети последващи действия, 
свързани с по-нататъшно укрепване на 
капиталовата позиция на банките, в строго 
съответствие с мандата на БНБ и съответната 
регулаторна рамка“. 

Структурните промени в системата остават 
свързани със смяна на собствеността в някои 
банки и продължаващата им консолидация. На 
този фон ускореният годишен ръст в активите на 
банките от 7.9%, акумулиран през 2018г., 
изпреварва номиналния ръст на брутния 
вътрешен продукт на страната, което води до 
покачване на съотношението между двата 
показателя (активи към БВП) от 96.8% през 
2017г. до 97.8% в края на 2018г. За девет-
месечието на 2019г. ръстът на активите в 
системата достига 8.1% на годишна база, 
основен принос към който има нарастването в 
кредитирането. Банките в страната продължават 
да подобряват качеството на своите портфейли. 
След значителния ръст на печалбата през 2018г. 
при устойчива тенденция на нарастване на 
привлечените средства под формата на депозити 
(без кредитни институции), през първите девет 
месеца на 2019г. се поддържа възходящата 
тенденция, но при по-ниски темпове. 
Генерираната печалба в банковата система 
остава важен източник за допълнителна 
капитализация и резерв за поддържане на 
стабилността на сектора. Спрямо края на 2018г. 
възвращаемостта на активите и на собствения 
капитал на системно ниво слабо се понижават.  
Капиталовата адекватност на банковата 
система остава на много добри нива, 
превишавайки значително регулаторните 
изисквания, което осигурява допълнителна 
сигурност за сектора. На ниво индивидуални 
банки обаче, са налице вариации по отношение 
на показателите за адекватност на капитала, 
както бе идентифицирано и от проверката на 
качеството на активите на ЕЦБ. 

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. 
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„ЗАД Алианц България“ АД 

В периода на преглед на рейтинга „ЗАД Алианц 
България“ АД (по нататък ЗАД Алианц България, 
Компанията) не е променяло размера на 
акционерния си капитал, който остава 36 217 160 
лв., разпределени в 7 243 432 броя акции, всяка с 
номинал 5 лв. В акционерната структура няма 
значими промени и мажоритарният дял от 
акциите (87.39% към 21.10.2019г.) остава 
притежание на „Алианц България Холдинг“ АД, в 
което собственик с около 2/3 от е „Алианц Ню 
Юръп Холдинг“ ООД, а крайното контролиращо 
лице е „Алианц“ СЕ, Германия. 

Компанията е с двустепенна структура на 
управление, като в периода на преглед на 
рейтинга съставът на Управителния съвет 
включва: 

 Александър Проценко – Главен 
изпълнителен директор; 

 Павлин Петков – Изпълнителен директор и 
Главен финансов директор на „Алианц 
България Холдинг“ АД; 

 Андрей Александров – Изпълнителен 
директор и Главен оперативен директор на 
„Алианц България Холдинг“ АД; 

 Орлин Пенев – Изпълнителен директор; 

 Атанас Узунов – Член. 

На заседание на УС и НС на дружеството от 
08.10.2019г. са взети решение за освобождаване 
на г-н Проценко от длъжността му като 
изпълнителен директор (запазвайки позиция като 
член на СД на „Алианц България Холдинг“ АД) и 
решение дружеството да се представлява от 
всеки двама от изпълнителните му директори. 

Съставът на Надзорния съвет на компанията е: 

 Димитър Желев, който е и Председател на 
СД и Изпълнителен директор на „Алианц 
България Холдинг“ АД; 

 Петрос Папаниколау, който е и Заместник 
председател на „Алианц България Холдинг“ 
АД; 

 проф. Даниела Корнелиус, заменила Люба 
Павлова през 2019г., след получено през 
декември 2018г. одобрение от КФН по 
нейната кандидатура.  

През периода на преглед няма значими промени 
в дейността, системата за управление, рисковия 
профил, оценката за целите на платежо-
способността и управлението на капитала на 
дружеството. Застрахователят е въвел и прилага 
всички принципи на управление произтичащи от 
изискванията на Директива 2009/138 на ЕП и ЕС 

(Платежоспособност II). Има разработена и 
внедрена система за оценка на капитала и 
прилага Стандартна формула за изчисляване на 
капиталовото изискване за платежоспособност. 
Компанията декларира стремеж към запазване на 
висока капиталова адекватност. Дружеството 
декларира прилагането на всички практики за 
добро корпоративно управление произтичащи от 
действащото българско законодателство и 
изискванията на Алианц Груп, изпълнява Етичния 
кодекс на групата и е въвело всички нейни 
стандарти и функционални правила.  

В периода на преглед застрахователят отчита 
спад в брутните премийни приходи (БПП) за 
2018г. с 3.7%, последван от ръст в размера им за 
деветте месеца на 2019г. със 7.0% спрямо 
деветмесечието на 2018г., с които изменения 
продължава да губи част от пазарния си дял 
изчислен на база реализиран БПП (от 9.8% за 
2017г. на 7.9% за 2018г.), което поставя 
компанията на 8-ма позиция по представен по 
този начин пазарен дял (5-та за 2017г.) в сектор 
общо застраховане, с ниво много близко до 
нивата на изпреварилите я в периода три 
компании (с дялове в диапазона 8.1-8.4%).  

Качеството на поддържаните застрахователен и 
инвестиционен портфейл обаче, позволяват на 
ЗАД „Алианц България“ да формира висок ръст в 
реализирания нетен финансов резултат – от 
84.4% за 2018г., както и с 3.2% по-висок текущ 
резултат за деветмесечието на 2019г. (спрямо 
аналогичен предходен период). 

Застрахователната печалба за 2018г. е със 
значителното увеличение от 190.3%, последвана 
от минимален спад (2.3%) за деветмесечието на 
2019г. 

Отчетено е общо нарастване на активите през 
2018г. със 7.2%, след по-висок ръст в предход-
ната година (12.48%), което е последвано от 
допълнително увеличение със 7.4% за деветте 
месеца 2019г. В това число, високоликвидната 
част от тях в инвестиционния портфейл е 
увеличена със значителните 11.4% за 2018г., 
основно по линия на ръст в притежаваните ДЦК, а 
за деветте месеца на 2019г. е отчетено 
допълнителното нарастване в тяхната стойност с 
1.5%. 

Компанията продължава да поддържа високи 
нива, и нарастващи в периода на преглед, по 
пруденциалните показатели: КИП (152.6% към 
края на 2018г.) и МКИ (377.5%). Последните 
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стойности остават едни от най-високите в 
сектора. 

Застрахователят ползва и синергията формирана 
по линия на развиваните от мажоритарния му 
собственик други дейности на местния пазар: 
застраховане в енергийния сектор на страната, 
животозастраховане, пенсионно осигуряване, 
банкиране и лизинг. 

По отделни продукти, характерните за периода 
на преглед изменения могат да бъдат обобщени 
по следния начин:  

Намаление за 2018г. в БПП по застраховка 
„Сухопътни превозни средства“ („Автокаско“) с 
2.0%, водещо до намаление и в пазарния дял по 
продукта до 13.7% (при 15.2% за 2017г. и 15.1% 
за 2016г.). За първите девет месеца на 2019г. 
този дял е запазен, при увеличение в размера на 
записаните по продукта премийни приходи със 
7.3%. Продуктът се запазва водещ в портфейла 
на компанията, която продължава да е в топ 4 на 
застрахователите по обем на БПП по него (без 
промяна в позицията ѝ през периода на преглед); 

Реализираните БПП по втората по обем в 
портфейла застраховка „Пожар и природни 
бедствия“, със спад от 22.3% през 2018г. и ръст 
към 30.09.2019г. от 6.18%, формират намаление 
в пазарния дял на оценявания застраховател от 
ниво 14.4% за 2017г. до 11.8% за 2018г. и 
продължаващо намаление до 8.9% към края на 
септември 2019г.; 

По третата по обем на БПП в портфейла за 
2018г. (и излязла на втора позиция към края на 
септември 2019г.) застраховка „ГО на МПС“ е 
отбелязано нарастване на БПП с 27.2% за 2018г. 
и 25.0% за деветмесечието на 2019г. (спрямо 
аналогичен предходен период). Това не води до 
нарастване в пазарния дял на компанията, който 
се запазва много нисък по този продукт – 2.9% за 
2018г. (и също 2.9% за текущата година, към 
30.09.2019г.), близък до поддържаната в 
предходните две години стойност от 3.2%, което 
е в съответствие със стратегията на дружеството 
за степен на излагане към риска по продукт с 
традиционно висока щетимост;  

Най-високото в периода на анализ нарастване на 
БПП е формирано по застраховка „ГО на МПС“ и 
се дължи основно на въведени нови тарифи, но 
следва да се отбележи и това, че ръстът в 
стойността на записаните приходи по продукта за 
2018г. кореспондира и с увеличение в броя на 
действащите договори за застраховки с 9.12% и 
нараснал брой на застрахованите обекти със 
7.64%. 

Много високо е запазено нивото на постигнатия за 
2018г. инкасов коефициент - 99.71% (при 97.71% 
за 2017г. и 99.58% за 2016г.). 

Портфейлът се запазва добре структуриран и 
диверсифициран. В сравнителен план спрямо 
конкурентната група застрахователи, през 
анализирания период ЗАД Алианц България 
запазва структура на портфейла с висок дял по 
водещата си застраховка „Автокаско“, като 
подобен, но по-висок е при лидера на пазара по 
записани обеми за този продукт – Армеец, а 
малко по-ниски са дяловете в другите два 
застрахователя – лидери по продажбите на тази 
застраховка – Булстрад и ДЗИ. Доколкото 
портфейлите на тези три компании остават 
ориентирани в по-голяма степен към 
автомобилното застраховане (с дялове в 
портфейлите за 2018г. от 69.4% за Булстрад до 
81.5% за Армеец), то структурата на оценяваната 
компания остава по-балансирана, при дял на 
автомобилното застраховане от 67.1%. 

Дружеството продължава да поддържа най-нисък 
в групата дял на застраховка „ГО за МПС“ и 
възстановява водещата си позиция по ниво на 
дял на имуществените застраховки в портфейла 
(позиции разменяни често с Булстрад). 

Структура на портфейла на ЗАД Алианц България спрямо 
конкурентната група към 30.9.2019г.: 
  

Каско ГО Имущ. 
Общо 
водещи 

Други 

ЗАД "Алианц България" АД  52.7% 18.9% 15.9% 87.5% 12.5% 
  

    

  

ЗК "Лев Инс" АД 13.1% 81.8% 1.5% 96.4% 3.6% 
ЗАД "Армеец"  58.5% 24.8% 7.2% 90.4% 9.6% 
ЗАД "Булстрад ВИГ" 40.6% 27.0% 17.3% 84.9% 15.1% 
"ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД 43.5% 35.0% 13.8% 92.3% 7.7% 
ЗД "Бул инс" АД 15.1% 82.2% 0.8% 98.0% 2.0% 

Средно за групата: 33.6% 50.2% 8.4% 92.2% 7.8% 

През 2018г. брутните квоти на щетимост 
намаляват със значимите 14.2 п.п., до ниво от 
51.0%, след отчетеното в предходната година 
увеличение с 11.4 п.п. Влияние върху 
понижението в стойността на показателя оказват 
спадането в размера на бруто възникнали 
претенции, нетни от презастраховане, компенси-
рало в голяма степен увеличението в размера на 
резерва за предстоящи плащания, което е 
постигнато при понижение в брутния премиен 
приход и минимално намаление в пренос-
премийния резерв. 

В нивото на показателя нетна квота на щетимост 
за 2018г. е отчетено ново понижение – със 
значителните 9.3 п.п., до ниво от 46.8% (спад през 
2017г. с 1.2 п.п. до 56.1%), повлияно от 
значителното намаление в размера на нето 
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поетите щети (с 15.4%), протекло на фона на 
увеличение в нетния спечелен доход (1.4%). Към 
30.09.2019г. нивото на показателя се покачва 
частично, достигайки до 52.5%, повлияно от 
увеличение в нето поетите щети, превишаващо 
ръста в нетния спечелен приход. Това изменение 
променя позицията на дружеството по стойност 
на разглеждания показател, със слизане до ниво 
под средното за конкурентната група, както и под 
равнищата за три от компаниите в нея. Към края 
на септември 2019г. нивото се запазва под 
средното за групата (при по-малко отстояние) и 
отново под това за три от застрахователите в 
нея. 

 Нетни квоти щетимост 09.2019 2018 2017 2016 

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

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% 54.9% 53.4% 

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

Средно за групата 53.2% 48.5% 50.8% 51.8% 

Постигнатите нива на нетна щетимост за 2018г. 
намаляват и по трите основни продукта в 
портфейла, съответно: по „Автокаско“ – 47.7% 
(60.6%), по „Пожар и природни бедствия“ – 29.2% 
(47.1%) и по „ГО на МПС“ – 76.3% (90.3%), 
позволявайки на компанията да постигне 
положителни технически резултати по всеки един 
от тях (в предходна година по-значим 
отрицателен е формиран по „ГО на МПС“). 
Отчетите за деветмесечието на 2019г. показват 
запазване на положителните стойности на нетния 
технически резултат и по трите продукта. 

През 2018г. и деветте месеца на 2019г. е 
продължена тенденцията на намаление в нивото 
на показателя нетен аквизиционен коефициент 
с 1.4 п.п. за 2018г., до ниво 23.1%, което остава 
под средното за референтната група и до 22.1% 
към 30.09.2019г. Намалението в нивото му за 
2018г. е ефект от понижени нето аквизиционни 
разходи, на фона на нарасналия размер на 
нетния спечелен приход, а за деветмесечието на 
2019г. от увеличение в разходите, което изостава 
спрямо повишението на нетния спечелен приход. 

В периода на преглед стойността на разходния 
коефициент нараства за 2018г. (до ниво 18.7%) 
и намалява към края на третото тримесечие на 
2019г. (до 14.6%), като се запазва под средните 
за референтната група равнища (съответно 
25.5% и 22.4% за същите два периода). 

Измененията в трите последно коментирани 
показателя водят до рекордно ниско в последните 
пет години ниво на комбинирания разходен 
коефициент - под 90%, срещано рядко в отчетите 
на големите компании в сектора и извеждайки 
компанията като лидер в референтната група 
застрахователи. Понижаването в нетните квоти на 
щетимост се явяват двигателя за общото 
подобрение в нивото на показателя, а като 
следствие и на застрахователния резултат на ЗАД 
„Алианц България“ за 2018г. Нарастването в 
нетната щетимост към 30.09.2019г. е почти изцяло 
компенсирано от пониженията в разходния и 
аквизиционния коефициенти, с което към края на 
периода на анализ се запазва относително 
непроменена възможността на компанията да 
реализира положителен застрахователен 
резултат.  

През периода на преглед нивото на 
самозадържане на ЗАД Алианц България се 
повишава и достига до 89.64% за 2018г. и 88.84% 
към края на септември 2019г., които стойности са 
по-високи спрямо средните за референтната 
група застрахователи равнища (съответно за 
същите периоди 68.9% и 65.7%), като цялостната 
политика по презастраховане е съгласувана с 
мажоритарния собственик, който е ползван и като 
основен презастраховател (почти единствено) - с 
актуален рейтинг АА. 

Делът на презастрахователите в техническите 
резерви се запазва относително непроменен 
през 2018г., като остава значително под средната 
стойност за застрахователите в референтната 
група. 

През 2018г. размерът на инвестиционния 
портфейл на ЗАД „Алианц България“ продължава 
да се увеличава, отчитайки ръст от 7.7%, след 
нарастване с 11.9% за 2017г. Поддържаният темп 
изпреварва значително регистрирания от 
коригирания сектор среден ръст за 2018г. от 3.4%, 
формиран след две поредни години на отчетени 
спадове (минус 3.9% за 2017г. и минус 2.1% за 
2016г.), отразяващи някои ликвидни затруднения 
на компании в сектора. През 2019г. тенденцията е 
запазена, като към 30.09.2019г. е отчетен ръст в 
стойността на инвестиционните активи от още 
2.4% за деветте месеца (0.3% на годишна база 
спрямо 30.09.2018г.). Основният ръст на активите 
в инвестиционния портфейл към края на 2018г. е 
формиран от относително еднакви по абсолютна 
стойност увеличения в стойността на ДЦК и на 
банкови депозити, при относително балансирани 
по между им изменения по останалите позиции на 
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портфейла. През деветмесечието на 2019г. 
стойността на ДЦК нараства допълнително, за 
сметка намаление на банковите депозити. 
Обемът на ДЦК в портфейла се запазва с 
основен дял, достигащ до 76.0% към края на 
септември 2019г., което е значително над 
средното ниво за коригирания сектор от 48.8%. С 
това оценяваното дружество запазва сигурна и 
високоликвидна структура на инвестиционния 
си портфейл, както и високата му абсолютна 
стойност, покриваща в много висока степен 
стойността на нетните технически резерви. От 
съпоставката с обобщената структура на 
портфейла за референтната група към 
30.09.2019г. (представена на следващата 
графики), е видно поддържаното от дружеството 
превъзходство по линия на сигурността и 
високата ликвидност на притежаваните инвести-
ционни активи. 

 

Отчитаният доход от инвестиции продължава 
да се понижава, оставайки под влияние на 
намаляващите приходи от лихви и относително 
запазена доходност от управление на 
инвестиционни имоти, но най-високо влияние 
върху понижението му за периода оказват 
извършените отрицателни оценки в стойността 
на имотите. Доходността (по ТТМ) се запазва на 
нива под средните за коригирания сектор. 

Отчетеният от ЗАД Алианц България нетен 
финансов резултат за 2018г. е печалба в 
размер на 15.1 млн.лв., превъзхождаща значимо 
реализираната в предходната година – от 8.2 
млн.лв., от която 3.0 млн.лв. са изплатени като 
дивидент.  

Техническият (застрахователен) резултат за 
2018г. се запазва положителен и близо три пъти 
по-висок формирания за 2017г., а текущият за 
деветмесечието на 2019г. е също положителен, 
като се понижава слабо (с 2.3%) спрямо същия 
период на 2018г. 

Поддържана в последните пет години е 
положителната тенденция на постоянно 
намаление на стойностите на съотношението 
Технически резерви към Собствен капитал 
(Застрахователен ливъридж), като за 2018г. 
нивото му също слиза под средното за 
референтната група застрахователи. 

През 2018г. компанията отчита увеличение на 
възвръщаемостта на собствения капитал, като 
постигнатото ниво (18.8%) остава значително над 
средните стойности за референтната група 
(10.4% за 2018г.) и за коригирания сектор (9.2%). 

Коефициентът на незабавна ликвидност за 
трета поредна година бележи нарастване, като в 
края на 2018г. достига до стойност от 15.5% (при 
10.8% за 2017г., 5.6% за 2016г. и 3.4% за 2015г.), 
която с малко надхвърля средните нива за 
коригиран сектор (15.4%) и водещите застрахова-
тели (14.5%).  

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: 9.2019 2017 2016 

Превишение на активите над пасивите 99 922 89 399 77 792 
Общо допустими собствени средства за 
изпълнение КИП 

95 798 86 380 74 518 

Общо допустими собствени средства за 
изпълнение МКИ 

95 798 86 380 74 518 

Капиталово изискване за платежоспособност 
(КИП) 

65 000 56 618 54 973 

Минимално капиталово изискване (МКИ) 25 532 22 881 22 581 

Покритие на КИП * 147% 153% 136% 
Покритие на МКИ * 375% 378% 330% 

Анализираният период е характерен с 
поддържани от дружеството стабилни за местния 
застрахователен пазар нива на покрития и по 
двата наблюдавани пруденциални показателя, 
като в това на капиталовото изискване за 
платежоспособност (КИП) е отчетено повишение 
до ниво от 153% към края на 2018г. (и слабо 
понижение до 147% към края на септември 
2019г.), основно под влияние на увеличението в 
размера на общо допустимите средства за 
изпълнение изискванията за платежоспособност. 
Последното оказва положително влияние и върху 
нарастване в нивото на минималното капитало-
во изискване (МКИ), което в края на 2018г. 
достига до 378% (а в края на деветмесечието на 
2019г. намалява минимално, до 375%). В края на 
2018г. и към края на третото тримесечие на 2019г. 
постигнатите от оценяваното дружество нива на 
покритие на КИП стават по-високи спрямо 
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средните за конкурентните застрахователни 
компании (съответно 136% и 140%), след като в 
предходната година са били по-ниски от тях. 

Стойността на показателя коефициент на 
ликвидност на техническите резерви за трета 
поредна година отбелязва нарастване, 
достигайки 109.7% към края на 2018г. и 119.8% 
към края на септември 2019г., като нивата 
остават все така с много над средните за 
коригирания сектор, които са съответно 67.4% и 
68.4% и с още повече спрямо средните нива за 
водещите застрахователи (57.8% и 64.1%). 
Нарастването е формирано, като резултат от 
увеличаване на ликвидните активи с 15.7%, 
превишаващо нивото на нарастване на 
техническите резерви (5.1%).   

Аналогични като посока, са и измененията в 
коефициента на ликвидност на резерва за 
предстоящи плащания, чиято стойност 
продължава да се увеличава, достигайки 200.5% 
към края на 2018г., но се понижава слабо до ниво 

от 199.2% към края на септември 2019г., като и 
двете посочени нива остават високо над средните 
за сектора и референтната група (при 
продължаващо нарастване на отстоянията). 

По показател съотношение на Нетен спечелен 
приход към Собствен капитал (Оперативен 
ливъридж) оценяваното дружество отчита 
понижение причинено от изоставащо нарастване 
в размера на нетните спечелени приходи, спрямо 
значителното повишение в собствения капитал (в 
резултат на високата печалба), което не е 
оценено негативно от гледна точка рейтинговата 
оценка. В последните две години от анализирания 
период нивата по този показател изостават 
спрямо средните нива, постигнати от компаниите 
в сравнимата 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: 09.2019 09.2018 12.2018 12.2017 12.2016 12.2015 12.2014 

Брутен Премиен Приход (хил.лв.): 126 492 118 176 165 612 171 962 163 131 157 076 141 684 

Изменение на годишна база 7.0% - -3.7% 5.4% 3.9% 10.9% 10.5% 
Нетен Спечелен Приход (хил.лв.): 118 146 107 959 144 784 142 723 133 930 124 760 103 883 

Изменение на годишна база 9.4% - 1.4% 6.6% 7.4% 20.1% 9.5% 
Ниво на самозадържане 88.8% 85.9% 89.6% 84.8% 84.5% 85.2% 77.5% 
Нетен финансов резултат (хил.лв.) 13 747 13 316 15 097 8 185 8 185 10 450 -5 607 
Резултат от застрахователна дейност 12 707 13 009 16 650 5 735 5 655 5 970 -12 553 
Брутни квоти на щетимост 58.1% 57.4% 51.0% 65.2% 53.8% 54.3% 84.2% 
Нетни квоти на щетимост 52.5% 49.5% 46.8% 56.1% 57.3% 54.9% 80.5% 
Разходен коефициент 14.6% 15.7% 18.7% 15.5% 11.5% 13.5% 6.8% 

Аквизационен коефициент 22.1% 22.7% 23.1% 24.5% 27.0% 26.7% 24.8% 
Комбиниран коефициент 89.2% 88.0% 88.5% 96.0% 95.8% 95.2% 112.1% 
Нетен спечелен приход / СК (Оперативен ливъридж) 118% 128% 168% 193% 208% 226% 233% 
Технически резерви / СК (Застрахователен ливъридж) 165% 178% 187% 207% 215% 231% 270% 
Дълг извън застрахователни резерви / СК (Финансов 
ливъридж) 

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

Общо собствен капитал 100 215 84 497 86 067 73 827 64 447 55 249 44 669 
Възвръщаемост на СК 16.9% 10.9% 18.8% 11.5% 13.3% 21.0% -10.8% 
Обща стойност на инвестиционния портфейл 199 510 198 997 194 860 180 846 161 603 150 972 131 198 

Изменение на годишна база 0.3% - 7.7% 11.9% 7.0% 0.0% 0.0% 
Дял на високоликвидни активи в инвестиционен портфейл 77.0% 76.9% 77.7% 75.1% 74.3% 71.4% 62.8% 

Доходност на инвестиционния портфейл по ТТМ 0.6% 1.5% 0.2% 2.6% 2.3% 4.2% 4.5% 

Покритие КИП 147% 139% 153% 136% 0% 0% 0% 

Покритие МКИ 375% 371% 378% 330% 0% 0% 0% 

Коефициент на ликвидност на технически резерви 119.8% 110.3% 109.7% 99.7% 92.2% 87.8% 72.0% 

Коефициент на ликвидност на резерва за предстоящи 
плащания 

199.2% 189.1% 200.5% 181.8% 176.1% 170.7% 128.4% 
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Рейтингова история: 

РЕЙТИНГ НА 
СПОСОБНОСТ ЗА 
ИЗПЛАЩАНЕ НА 
ИСКОВЕ* 

Актуализация Мониторинг Актуализация Мониторинг Мониторинг Преглед 

Дата на рейтингов 
комитет: 

24.10.2016 16.05.2017 28.11.2017 15.05.2018 20.06.2018 05.12.2018 

Дългосрочен 
рейтинг: 

BBB- BBB- BBB- BBB 

BBB  

(под 
наблюдение) 

** 

BBB+ 

Перспектива: Негативна * Стабилна Положителна Стабилна - Стабилна 

 

Дългосрочен 
рейтинг по 
национална скала: 

АА (BG) АА (BG) АА (BG) АА (BG) 

АА (BG) 
(под 

наблюдение) 
** 

АА (BG) 

Перспектива: Стабилна Стабилна Положителна Стабилна - Стабилна 

* Присъдената „негативна“ перспектива  не е в резултат на влошаване на показателите на „ЗАД Алианц България“ 

АД, а е следствие от приложения таван на рейтинга, който се определя от рейтинга и перспективата на държавата 
(към момента на преразглеждането присъденият от БАКР рейтинг на Република България е дългосрочен рейтинг: 
нBBB-, перспектива: „негативна“, краткосрочен рейтинг: нА-3 (виж https://www.bcra-bg.com/files/rating_republic-of-
bulgaria_sept_2014_bg.pdf); 

** 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 таблицата по-долу 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 актуалната методология от 04.07.2016г. 

РЕЙТИНГ НА 
СПОСОБНОСТ ЗА 

ИЗПЛАЩАНЕ НА ИСКОВЕ 

Първоначален 
рейтинг       
9.2007 

Актуализация 
9.2008 

Актуализация  
9.2009 

Актуализация 
03.09.2010 

Актуализация 
28.09.2011 

Дългосрочен рейтинг: iA iA iA iA iA+ 

Перспектива: Стабилна Стабилна Стабилна Положителна Стабилна 

      РЕЙТИНГ НА 
СПОСОБНОСТ ЗА 

ИЗПЛАЩАНЕ НА ИСКОВЕ 
Актуализация 

16.10.2012 
Актуализация 

18.10.2013 
Актуализация 

13.10.2014 
Актуализация 

08.10.2015 
Мониторинг 
05.07.2016 

Дългосрочен рейтинг: iA+ iA+ iA+ iA+ 
iA+ (под 

наблюдение) 

Перспектива: Стабилна Стабилна Стабилна Стабилна - 
 
 

 

https://www.bcra-bg.com/files/rating_republic-of-bulgaria_sept_2014_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/rating_republic-of-bulgaria_sept_2014_bg.pdf

