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РЕЙТИНГ НА СПОСОБНОСТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ИСКОВЕ Актуализация Актуализация 

Дата на рейтингов комитет: 24.10.2019 29.11.2019 

Дата на публикация: 30.10.2019 04.12.2019 

Дългосрочен рейтинг: ВВ+ ВВ+ (о) 

Перспектива: стабилна - 
   

Дългосрочен рейтинг по национална скала: ВВВ+ (BG) ВВВ+ (BG) (о) 

Перспектива: стабилна - 

*   ( о ) – оттеглен рейтинг  

  
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 (ЕОЦКП) 

агенции, без териториални или други ограничения.  

 

На заседание, проведено на 29.11.2019г., 
Рейтинговият комитет на БАКР – Агенция за 
кредитен рейтинг взе решение за оттегляне на 
рейтингите на способност за изплащане на искове 
на ЗАД „ОЗК Застраховане“ АД, както следва: 

 Дългосрочен рейтинг на способност на 
изплащане на искове: ВВ+ , перспектива 
„стабилна“ ; 

 Дългосрочен рейтинг по национална скала: 
ВВВ+ (BG), перспектива „стабилна“ ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оттеглянето на рейтингите се извършва по 
икономически причини, след преценка на БАКР, 
че обществената нужда от поддръжка на 
рейтинга не балансира разходите за неговите 
актуализация и мониторинг. 

Извършеното е в съответствие с вътрешните 
процедури на БАКР.   
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Рейтингова история: 

РЕЙТИНГ НА СПОСОБНОСТ ЗА 
ИЗПЛАЩАНЕ НА ИСКОВЕ 

Актуализация Актуализация Актуализация - 

Дата на рейтингов комитет: 23.10.2018 24.10.2019 29.11.2019 - 

Дългосрочен рейтинг: ВВВ- ВВ+ ВВ+ (о) - 

Перспектива: негативна стабилна - - 
    

Дългосрочен рейтинг по 
национална скала: 

А (BG) ВВВ+ (BG) ВВВ+ (BG) (о) - 

Перспектива: негативна стабилна - - 

 

РЕЙТИНГ НА СПОСОБНОСТ ЗА 
ИЗПЛАЩАНЕ НА ИСКОВЕ 

Актуализация Мониторинг Преглед Преглед * 

Дата на рейтингов комитет: 30.08.2016 16.05.2017 31.08.2017 20.06.2018 

Дългосрочен рейтинг: BBB- BBB- BBB- ВВВ- (под 

наблюдение) 

Перспектива: негативна стабилна стабилна  
     

Дългосрочен рейтинг по 
национална скала: 

А (BG) А (BG) А (BG) 
А (BG) (под 

наблюдение) 

Перспектива: стабилна стабилна стабилна  

* Поставяне на рейтинга „под наблюдение“ произтича от публикувана промяна в методологията на БАКР за 

присъждане на Рейтинг на способност за изплащане на искове, 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 

Актуализация Актуализация Актуализация 
Първоначален 

рейтинг 

18.07.2013 03.07.2014 07.07.2015 05.07.2016 

Дългосрочен рейтинг: iBBB- iBBB- iBBB- 
iBBB- (под 

наблюдение) 

Перспектива: Стабилна Стабилна В развитие - 

РЕЙТИНГ НА СПОСОБНОСТ ЗА 
ИЗПЛАЩАНЕ НА ИСКОВЕ 

Първоначален 
рейтинг 

Актуализация Актуализация Актуализация 

12.2008 12.2009 11.2.2011 30.5.2012 

Дългосрочен рейтинг: iBB+ iBB+ iBBB- iBBB- 

Перспектива: Положителна Стабилна Стабилна Стабилна 
 

 


