Приложение № 3
към публичната покана
ИНФОРМАЦИЯ
за
„БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, гр. София, неговата стратегия и цели.
„Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД (БАЕЗ ЕАД) е дружество със 100%
държавно участие, в което министърът на икономиката, на основание чл. 2, ал. 3 от Закона за експортното
застраховане, упражнява правото на собственост на държавата в капитала му и решава въпросите
предоставени в негова компетентност от ТЗ, ЗПП, ЗЕЗ и др. нормативни актове.
Дружеството е създадено с цел осъществяване на националната стратегия в областта на
външнотърговския обмен с цел развитие на експортния потенциал на страната и повишаване
конкурентоспособността на износа на български стоки и услуги на международните пазари, както и подкрепа
за реализиране на български инвестиции в чужбина.
Целта на БАЕЗ ЕАД е да осигури на българските компании адекватни решения за осъществяване на
търговската им дейност, да бъде пълноценен партньор при управлението на риска, да насърчава
разширяването на бизнеса на нови пазари и да гарантира сигурността на вземанията.
Мисията на БАЕЗ ЕАД е да провежда политиката на държавата за стимулиране на износа на български
предприятия - производители и търговци, като цели непрестанно нарастване на обемите на застрахования
износ на български стоки и услуги в чужбина и по този начин да засилва тяхната конкурентоспособност и
възможностите им за разширяване на нови пазари.
Основна стратегическа цел на Дружеството е да се позиционира като водещ партньор на българския
бизнес, предоставящ подкрепа и застрахователна защита на български компании в следните направления:
износ на стоки и услуги в чужбина;
извършване на инвестиционна дейност в чужбина;
финансиране на бизнес начинанията на малки и средни предприятия (по смисъла на ЗМСП);
превенция срещу несъстоятелност в резултат от между фирмена задлъжнялост на българския пазар.
Другите стратегически цели, които БАЕЗ ЕАД си поставя са:
Постоянното повишаване на нивото на познаване на застрахователните продукти на БАЕЗ ЕАД сред
българските компании, посредством непрестанно взаимодействие с ангажираните държавни
институции и агенции, както и значително увеличаване на провежданата от дружеството рекламна
дейност;
Позициониране на застрахователния пазар по отношение на застраховка „Гаранции“;
Разработване и предлагане на необходимата широка гама от застрахователни продукти, съответстващи
на потребностите на българските компании относно управлението на финансовия и кредитния риск;
Ефективно управление на рисковете, пред които е изправено дружеството;
Поддържане на адекватни на потребностите на бизнеса и на Дружеството информационна
инфраструктура и бизнес процеси, включително разширяване на предлаганите технически
възможности на електронния портал на дружеството BAEZ.net;
Осигуряване на висококачествено обслужване на застрахованите лица;
Дружеството осъществява дейност по застраховане и презастраховане в две направления – за своя
сметка (по реда на Кодекса за застраховането (КЗ)) и за сметка на държавата (по реда на Закона за експортно
застраховане (ЗЕЗ)).
Дейността по КЗ включва застраховане на плащания срещу търговски риск, възникнал на територията
на страната, както и на плащания срещу пазарен търговски и политически риск, свързан с износ за страни,
квалифицирани като държави с пазарен риск.
Дейността на БАЕЗ ЕАД за собствена сметка по реда на Кодекса за застраховането се извършва за
страни включени в Списъка на държавите с пазарен риск, приет с Постановление на Министерски съвет на
Република България.
Дружеството извършва застраховане и презастраховане на непазарен риск на експортни рискове,
посочени в чл. 3 на Закона за експортно застраховане, като основните продукти, предлагани от дружеството
са: застраховане на плащания срещу непазарен търговски и политически риск, застраховане на банкови
кредити, отпуснати за предекспортно финансиране и застраховане на кредити и финансирания, отпуснати на
малки и средни предприятия.
Дейността за сметка на държавата обхваща и застраховане срещу пазарен риск на експортни кредити,
свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяване на български инвестиции
в чужбина, които са от съществен интерес за националната икономика и които не могат да бъдат застраховани
или презастраховани на застрахователния пазар свободно.

Към 31.12.2020 г. БАЕЗ ЕАД отчита положителен финансов резултат от дейността си общо по КЗ и ЗЕЗ
- печалба в размер на 1 777 хил. лв., която спрямо предходната година намалява с 1 070 хил. лв. През годината
се отчита положителен финансов резултат и по двете дейности, съответно - 1 731 хил. лв. от дейността по ЗЕЗ
и 46 хил. лв. от дейността по КЗ.
Реализираната печалба от дейността по ЗЕЗ изцяло се използва за увеличение на провизията,
необходима по закон. Съгласно Закона за експортното застраховане, дейността извършвана по него има
отделно счетоводно отчитане и реализираният финансов резултат не подлежи на общото разпределение по
Търговския закон, а се отнася изцяло в отделен резерв, който се използва за покриване на загуби от дейността
по ЗЕЗ. На разпределение подлежи само финансовия резултат от дейността на дружеството по КЗ, който за
2020 г. е печалба в размер на 46 хил. лв.
За 2020 г. дружеството е реализирало премиен приход в размер на 11 900 хил. лв. от тях премиен
приход по КЗ 4 769 хил. лв. (40 %) и премиен приход по ЗЕЗ 7 131 хил. лв. (60%). Премийните приходи спрямо
предходната година нарастват с 2 959 хил. лв. (33,92 %). Разходите през 2020 г. са в размер на 10 123 хил.
лв.
Текущите активи към 31.12.2020 г. са в размер на 38 295 хил.лв., при размер на текущите пасиви –
9 279 хил. лв. Спрямо предходната година текущите активи запазват стойностите си, а текущите пасиви
намаляват с 1 373 хил. лв. (12,89 %) като над 99 % от тях имат текущ характер (до 1 година).
Собственият капитал на дружеството е в размер на 23 975 хил. лв., в т. ч. акционерен капитал 10 000
хил. лв., резерви 12 198 хил. лв. и неразпределена печалба от минали години 1 777 хил. лв. Коефициента на
финансова автономност е 0.62.
Във връзка с очаквания негативен ефект от забавения темп на икономиката в национален и световен
мащаб, дължащ се на кризата с COVID-19, БАЕЗ ЕАД е предприело мерки за минимизиране на загубите на
българските компании като:
Покрива финансовите загуби, породени от неплащане от страна на длъжника на задължения по
договор за продажба, дължащо се на кризата, независимо от покритите рискове по
застрахователните договори.
Разширява обхвата на застрахователно покритие по вече сключени и бъдещи договори срещу
непазарен краткосрочен търговски риск, чрез включване на политически риск, в чиито обхват са
неплатежоспособност и забава на плащане
Осигуряване на застрахователно покритие срещу вътрешен търговски риск
Продължава да осигурява застрахователно покритие към контрагенти от държави, засегнати от
COVID-19 и не планира рестриктивен подход при определяне на кредитните лимити.
С цел ефективно финансиране на дейността на компаниите, БАЕЗ е установила сътрудничество с почти
всички търговски банки, опериращи на българския пазар. БАЕЗ има изградени стратегически партньорства с
експортно-застрахователни и кредитни агенции от различни страни, като с някои от тях има сключени
специални споразумения за сътрудничество на двустранна основа.
„Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД има двустепенна система на управление (чл. 2,
ал. 4 от ЗЕЗ) – Управителен и Надзорен съвет, като НС изпълнява и специфични функции, заложени в чл. 13
от ЗЕЗ, а именно:
1. изготвя тригодишна стратегия за дейността на БАЕЗ ЕАД, в съответствие с националната
икономическа политика и я предлага на министъра на икономиката;
2. предлага на министъра на икономиката размера на средствата по чл. 9, ал. 1 от ЗЕЗ, които да бъдат
включени в проекта на закон за държавния бюджет на Република България за съответната година;
3. ежегодно приема класификация на държавите по степен на риск и определя максималния размер на
експозициите по държави;
4. ежегодно подготвя годишен отчет за дейността по чл. 3 от ЗЕЗ и го представя чрез министъра на
икономиката в Министерския съвет до 31 май на следващата календарна година;
5. ежегодно одобрява методология за разделяне на разходите във връзка с дейността по чл. 3 от ЗЕЗ;
7. ежегодно одобрява инвестиционна програма на БАЕЗ ЕАД;
8. изисква на всяко тримесечие от управителния съвет на БАЕЗ ЕАД, информация относно сключените
застрахователни договори, териториален и секторен анализ на разпределението на застрахования износ и
инвестиции, размера на заявените кредитни лимити за застраховане, съпоставени със застрахователния
капацитет на БАЕЗ ЕАД, изплатените застрахователни обезщетения и предявените, но неизплатени
застрахователни обезщетения по сключени застрахователни договори по ЗЕЗ;
10. приема и други решения във връзка с дейността на БАЕЗ EАД, по ЗЕЗ.
Годишните финансови отчети на Дружеството са публикувани в Търговския регистър и регистъра на
ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.
Информация за предприятието може да се намери и на: https://baez.bg

