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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 агенции, без териториални или други 
ограничения.  

 

БАКР запазва присъдените на „ЗК Лев Инс“ 
АД оценки, а именно: 

 Дългосрочен рейтинг на способност на 
изплащане на искове:  BB+, перспектива: 
„положителна”; 

 Дългосрочен рейтинг по национална 
скала: А- (BG), перспектива: 
„положителна”. 

 

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_2016_bg.pdf 

За изработването на рейтинговия доклад и 
присъждането на рейтинг е използвана 

информация от оценяваното застрахователно 
дружество, Комисия за Финансов Надзор, 
Национален Статистически Институт, база данни 
на БАКР, консултанти и други източници на 
публична информация.  

 

През 2016г. ръстът на българската икономика се 
ускорява, като от 3.6% през 2015г., достига 3.9% 
през 2016г. През първата половина на 2017г. 
икономиката на страната нараства с 3.7% спрямо 
същия период на 2016г.  

Затвърждава се започналата след 2013г. 
тенденция на нарастване в резервните активи на 
БНБ, което е солиден буфер за гарантиране на 
стабилността на валутния борд. 

През 2016г. потокът на преките чуждестранни 
инвестиции се понижава до 1.4%, достигайки най-
ниската стойност за последните 5 години. 
Предварителните данни отчитат, че спадът в 
инвестиционните потоци продължава и през 
първото полугодие на 2017г. 

Данните за трудовия пазар през първото 
полугодие на 2017г. отбелязват рекордно високи 
показатели за икономическата активност и 
заетостта на населението. Възходящ остава и 
трендът при доходите от труд. Коефициентът на 
безработица достига до пред-кризисните си нива 
(6-7%).  

https://www.bcra-bg.com/files/CPAIC_Methodology_2016_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/CPAIC_Methodology_2016_bg.pdf
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От юни 2017г. общото средногодишно изменение 
на цените регистрира нарастващи положителни 
стойности и достига 0.6% към края на септември. 

Салдото по държавния бюджет бележи 
подобрение. Дефицитът в размер на 2.3% от БВП 
през 2015г. се свива до 1.2% от БВП към края на 
2016г. (заложен размер от 1.9% в ЗДБРБ). 

Бюджетният баланс по КФП, заложен в 
проектобюджета за 2018г., е дефицит в размер на 
1.0% от БВП. Правителството заявява намерение 
за продължаване на политиката за постепенна 
консолидация и достигане на балансиран бюджет 
през 2020г. През прогнозния период не са 
предвидени значими изменения в данъчната 
политика.  

Нивото на държавния дълг (27.4% от БВП в края 
на 2016г., 23.6% от прогнозния БВП към края на 
септември 2017г.) продължава да бъде 
положителен фактор за България . Министерство 
на финансите е заложило очакване за понижение 
на държавния дълг до 22.3% от БВП към края на 
2018г. и достигане на 20.0% към края на 2020г.  

За периода на актуализация банковата система 
на страната остава стабилна, като се 
характеризира с намаление на необслужващите 
кредити и запазване на високите нива на 
капиталова адекватност и ликвидност. За 
благоприятното състояние на банковия сектор 
свидетелстват и резултатите от направените през 
2016г. преглед на качеството на активите и стрес 
тестове за устойчивост на банките в България 
(обявени през август 2016г.).  

Характеристики на българския 
общозастрахователен пазар през периода на 
актуализация: 

 Продължава тенденцията на ръст в прихода 
по записани брутни премии, като на годишна 
база се наблюдава известно забавяне в 
темпа;  

 Висок потенциал за растеж (предвид 
относително ниските нива на 
застрахователна плътност и 
застрахователно проникване); 

 Висока степен на пазарна концентрация – 
през 2016г. 72.3% от брутния премиен 
приход (БПП) в сектора се формира от 
седемте най-големи дружества, а към края 

на септември 2017г. процентът възлиза на 
71.1%.  

 Висок дял на автомобилните застраховки в 
структурата на агрегирания застрахователен 
портфейл - 70.0% в края на 2016г. и на 
септември 2017г.  

Основни промени в регулаторната рамка: 

 През декември 2016г. Комисията за 
финансов надзор е приела Наредба №53 от 
23.12.2016г. за изискванията към 
отчетността, оценката на активите и 
пасивите и образуването на техническите 
резерви на застрахователите, 
презастрахователите и Гаранционния фонд 
и Наредба №54 от 30.12.2016г. за регистрите 
на Гаранционния фонд за обмена и защита 
на информацията и за издаването и 
отчитането на задължителните застраховки 
по чл. 461, т.1 и 2 от Кодекса на 
застраховането; 

 На провелото се на 13.02.2017г. заседание 
КФН е приела Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № Iз-41 от 
12.01.2009 г. за документите и реда за 
съставянето им при пътнотранспортни 
произшествия и реда за информиране между 
Министерството на вътрешните работи, 
Комисията за финансов надзор и 
Гаранционния фонд; 

 На провелото се на 07.04.2017г. заседание 
КФН е приела Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба №49 от 16.10.2014г. 
за задължителното застраховане по чл. 249, 
т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за 
методиката за уреждане на претенции за 
обезщетение на вреди, причинени на 
моторни превозни средства. 

Публикуваните на 03.02.2017г. резултати от 
проведения преглед на активите и стрес-тестове 
на застрахователните компании в страната 
свидетелстват за стабилността на 
рейтингованото дружество.  

Основните фактори, възпрепятстващи 
развитието на общозастрахователните 
компании, продължават да бъдат бавното 
развитие на българската икономика и 
съпътстващите го относително ниска 
икономическа активност и обусловената от 
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това несигурност по отношение на бъдещите 
доходи на домакинствата. Секторът запазва 
висок потенциал за растеж, предвид 
относително ниските нива на 
застрахователна плътност и проникване. 

 

През периода на актуализация (9.2016г. – 
9.2017г.) акционерният капитал на ЗК „Лев Инс“ 
АД остава непроменен (43 300 хил.лв.), а в 
акционерната структура не се наблюдават 
съществени изменения. 

През разглеждания период не са извършвани 
промени в състава на Надзорния съвет (НС) на 
дружеството. 

Към края на 2017г. Управителният съвет (УС) е в 
състав1: 

- г-жа Мария Стоянова Масларова – Гъркова 
– председател и изпълнителен директор; 

- Павел Валериев Димитров – член и 
изпълнителен директор; 

- Гълъбин Николов Гълъбов – член и 
изпълнителен директор; 

- Мирослава Спасова – член. 

Дружеството продължава да се представлява 
заедно от двама от тримата изпълнителни 
директори. 

През 2016г. е прекъсната започналата от 2014г. 
тенденция на спад в брутния премиен приход 
(БПП) на ЗК „Лев Инс“, като на годишна база е 
отчетен ръст от 20.0%. Отчетеният от 
дружеството ръст значително надвишава (с 18.8 
п.п.) този на коригирания сектор, който възлиза 
на 1.2%. Посочените изменения водят до 
повишението на пазарния дял на дружеството с 
1.7 п.п. на годишна база (от 10.4% в края на 
2015г. до 12.1% в края на 2016г.). Тенденцията на 
увеличение в размера на БПП се запазва и през 
първите девет месеца на 2017г. 

                                                 
1 На провелото се на 22.11.2016г. заседание на НС е взето 
решение за освобождаване на г-жа Спаска Петрова Щерева, в 
качеството и на член на УС на дружеството и за избиране на 
г-жа Маруся Георгиева Стоянова-Иванова  за негов член; На 
провелото се на 10.03.2017г. заседание на НС е взето 
решение за освобождаване на г-жа Маруся Георгиева 
Стоянова-Иванова, в качеството и на член на УС на 
дружеството. 

В структурата на застрахователния портфейл на 
ЗК „Лев Инс“ през периода на актуализация не са 
настъпили съществени промени, като тя 
продължава да е доминирана от автомобилните 
застраховки.  

През 2016г. се затвърждава и ускорява 
започналата от 2014г. тенденция на понижаване 
в нивото на самозадържане. Тенденцията на 
понижение се запазва и през първото 
деветмесечие на 2017г. В сравнителен план към 
края на 2016г. дружеството продължава да 
отчита по-високо ниво на самозадържане спрямо 
това на коригирания сектор, но за първото 
деветмесечие на 2017г. тенденцията се обръща и 
отчетеното от дружеството ниво е по-ниско. 

През разглеждания период дружеството 
затвърждава тенденцията да отчита по-ниски 
нетни квоти на щетимост спрямо средното за 
конкурентната група както в края на 2016г., така и 
в края на септември 2017г. 

През 2016г. се затвърждава започналата от 
2015г. тенденция на понижение в стойността на 
комбинирания разходен коефициент, като на 
годишна база е отчетен спад от 3.0 п.п. (12.0 п.п. 
за 2015г.), от 94.8% в края на 2015г. до 91.8%. 
Дружеството за втора поредна година е на  
застрахователна печалба.  

Понижение в комбинирания разходен 
коефициент се наблюдава и през 
деветмесечието на 2017г. 

 В сравнителен план се затвърждава 
започналата от 2015г. тенденция отчитаното от 
дружеството ниво на комбинирания разходен 
коефициент да е по-ниско от средното за 
конкурентната група. 

През периода на актуализация не са извършени 
значителни промени в прилаганата от 
дружеството презастрахователна политика. 

През разглеждания период инвестиционният 
портфейл на дружеството продължава да се 
свива, като очерталата се тенденция е 
противоположна на тази на коригирания сектор. 
Инвестиционния портфейл е доминиран от 
позиция земя и сгради, чийто дял значително 
превишава този при коригирания сектор. 
Размерът на инвестициите във високоликвидни 
активи (ДЦК и банкови депозити) продължава да 
намалява значително, като в сравнителен план 
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делът им е значително по-нисък от средния за 
коригирания сектор. 

Запазва се тенденцията нивата на отчитаните от 
Лев Инс показатели за ликвидност да са по - 
ниски от средните за коригирания сектор и за 
водещите застрахователи. 

  

 

 

 

 

 

 
 

В периода на актуализация ЗК „Лев Инс” АД запазва относително стабилно финансово състояние, 
като през 2016г. и деветмесечието на 2017г. успява да реализира положителен резултат както от 
застрахователна дейност, така и от реализираните от инвестиционния портфейл приходи.  

Отрицателно влияние върху присъдения рейтинг на компанията би могло да окаже намаление на 
реализирания брутен премиен приход, нарастване на щетимостта, значителни отрицателни 
преоценки от притежавания инвестиционен портфейл, задържане на ниските нива на ликвидните 
активи и на показателите за  ликвидност. 

Диверсификацията на застрахователния портфейл и ликвидността на ЗК „Лев Инс” АД 
продължават да са по-ниски в сравнение с тези на останалите общозастрахователни компании. 
Подобрение в тези посоки би могло да се отрази положително на рейтинга. 

 

 
 
Основни финансови показатели: 

Показател / Година: 09.2017 09.2016 2016 2015 2014 2013 2012 

Брутен Премиен Приход (хил.лв.): 158 758 145 203 195 482 162 876 170 132 182 063 158 632 

Изменение на годишна база 9.3% 20.6% 20.0% -4.26% -6.6% 14.8% 10.6% 

Нетен Спечелен Приход (хил.лв.): 108 043 107 026 152 694 184 449 171 812 162 435 159 463 

Изменение на годишна база 1.0% -14.1% -17.2% 7.4% 5.8% 1.9% 37.8% 

Нетна печалба (хил.лв.) 629 69 436 10 667 68 13 704 915 

Резултат от застрахователна дейност 15 188 7 276 12 578 9 602 -11 673 -1 081 3 666 

Брутни квоти на щетимост 64.2% 56.1% 53.0% 70.3% 80.3% 59.8% 56.40% 

Нетни квоти на щетимост 48.0% 42.6% 45.6% 42.8% 66.8% 58.1% 54.60% 

Разходен коефициент 24.9% 27.1% 23.8% 32.6% 19.5% 20.9% 22.94% 

Аквизационен коефициент 13.1% 23.5% 22.3% 19.3% 20.5% 21.7% 20.17% 

Комбиниран коефициент 85.9% 93.2% 91.8% 94.8% 106.8% 100.7% 97.70% 

Оперативен ливъридж 155% 156% 221% 268% 295% 280% 359% 

Финансов ливъридж 200% 205% 195% 185% 314% 317% 363% 

Коефициент на незабавна ликвидност 3.5% 2.9% 3.0% 3.8% 2.2% 2.4% 2.83% 

Възвръщаемост на СК 1.4% 16.9% 0.6% 17.8% 0.1% 28.9% 2.1% 
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*Рейтингова история: 
Рейтингите в таблицата 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 за 
Способност за 
Изплащане на 

Искове 

Първонача-
лен 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 

Рейтинг за 
Способност за 
Изплащане на 

Искове 

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  

Рейтинг за 
Способност за 
Изплащане на 

Искове 

 Мониторинг  
05.07.2016 

Актуализация  
06.01.2017 

Дългосрочен 
рейтинг: 

iBBB (под 
наблюдение) 

iBBB (o)* 

Перспектива: -   

*(о) – оттеглен рейтинг – процедурно, поради невъзможно актуализиране в срок; 


