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ЗА НАС:
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД /БАЕЗ/

БАЕЗ е единственото в България застрахователно дружество със 100% държавна

собственост с принципал Министъра на икономиката и индустрията.

Основано е през 1998 г. и има 25-годишен опит в областта на експортното

застраховане.

Дейността на БАЕЗ се регламентира съгласно два основни закона:

❖ Закона за експортното застраховане (дейност за сметка на държавата).

По дейността си за сметка на държавата БАЕЗ гарантира изплащането на

застрахователни обезщетения посредством ежегодно заделяни средства в

Държавния бюджет.

❖ Кодекса за застраховането (дейност за собствена сметка).

Мисията на БАЕЗ е да подкрепя политиката на държавата в няколко основни

направления:

- Стимулиране на износа на стоки и услуги на българските предприятия;

- Намаляване междуфирмената задлъжнялост;

- Улесняване достъпа до финансиране на фирми от сегмента МСП.



БАЕЗ застрахова:

1. Вземания на отсрочено плащане :

➢ срещу търговски риск (при вземания на отсрочено плащане от 

български купувачи и купувачи от цял свят);

➢ срещу политически риск (при вземания на отсрочено плащане от 

купувачи извън ЕС);

➢ специален продукт за ММП – преференциални параметри, бърза и 

опростена процедура..

2. Вземания на отсрочено плащане, прехвърлени с договор за факторинг:

➢ срещу търговски риск (при вземания на отсрочено плащане от 

български купувачи и купувачи от цял свят);

➢ срещу политически риск (при вземания на отсрочено плащане от 

купувачи извън ЕС).

3. Банкови кредити и финансирания, отпуснати на големи или МСП компании:

➢ за предекспортно финансиране (в т.ч. за производство на български 

стоки и услуги, предназначени за износ) или за реализиране на 

български инвестиции в чужбина;

➢ за оборотни средства;

➢ с друга цел. 

4. Български инвестиции в чужбина - срещу политически риск.

5. Акредитиви, издадени от чуждестранни банки в полза на български 

износители – срещу политически риск.

5. Издава гаранции за изпълнение по договори в България:

➢ по договори при обществени поръчки по ЗОП;

➢ по междуфирмени договори. 

НАШАТА ДЕЙНОСТ:



БАЕЗ през

2022 г.

Собствен 
капитал: 

над
27,6 млн. лв.

Държавна 
гаранция за 
годината:

125 млн. лв.

Нетен 
застраховате-

лен капацитет: 

над 
1 200 млн. лв.

Общ 
застрахован 

оборот: 

4 001 млн. лв. 
и над 22 000 
длъжника

Застрахован 
експорт:

1 958 млн. лв.

Платени щети 
2021: 

над 6,2 млн. 
лв.

1 EUR = 1.95583 BGN



ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ НА БАЕЗ 
ЗА ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКИ И КРЕДИТНИ СДЕЛКИ В БЪЛГАРИЯ:

Данни към 31.12.2022 г.

Вид застраховка 

Застрахована 

експозиция 

/млн. лева/

Търговски риск 1 638

Кредити за предекспорно финансиране 89

Кредити, несвързани с експортна дейност 67

Факторинг 176

Гаранции* 21

Общо: 1 990

* По застраховка „Гаранции“ се очаква да има шесткратен ръст през 2023 година във връзка със 

застраховане на български проекти на български фирми за изпълнението на договори с 

чуждестранни контрагенти.



НАШИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ 
ЗА ЕЕ и ВЕИ ПРОЕКТИ:

Застраховка „Кредити и финансирания“

Застрахован: Банка/Финансова институция, предоставяща финансирането по проекта

Покрити рискове:

- неплатежоспособност на Кредитополучател;

- забавяне на дължимо плащане при настъпила пълна изискуемост на кредита.

Максимален размер на покритие: 

- до 90% от размера на кредита.

Специфика на застрахования кредит: 

- вид на застрахования кредит – в зависимост от договорения вид между банката и 

кредитополучателя.

- погасяване – еднократно погасяване, с погасителен план, револвиращ кредит.

Предназначение на застраховката:

- защита на финансиращата институция от понасяне на финансови загуби;

- допълнително обезпечаване на кредита;

- по-добър достъп на компаниите до финансиране;

- високоликвидно обезпечение съгласно Базел III, намаляващо провизиите (в 

случаите, когато кредитополучател е МСП).



 Заявка за застраховане – посочват се данни за кредитополучателя; размер, цел, вид и 

срок на кредита и друга необходима информация за кредита;

 Протокол-решение на компетентния орган на банката;

 Кредитно предложение, риск-становище и правно становище на банката;

 Финансова прогноза / парични потоци за исканото финансиране;

 Годишни финансови отчети за последните 3 години + предварителни за последната 

незавършена година;

 Описание на бизнес модела и опита на кредитополучателя в ЕЕ и ВЕИ проекти;

 Описание на финансирания проект - стойност, година на завършване и др.;

 Справки от ЦКР за Кредитополучателя;

 Оценки на обезпеченията и др.

ЗАСТРАХОВКА „КРЕДИТИ И ФИНАНСИРАНИЯ“
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 Размер, вид, срок и начин на погасяване на кредита;

 Финансово състояние на фирмата – ликвидност, задлъжнялост, доходност;

 Коефициент на покритие на риска с нетни активи и EBITDA;

 Изискване за поръчител – в случай на новорегистрирана компания или компания, 

непокриваща изискванията на БАЕЗ за оценка на риска;

 История на фирмата;

 Опит на фирмата в изпълнение на този тип проекти;

 Други.

ФАКТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА:



ЕТАПИ НА ЗАСТРАХОВАНЕ:

Подаване от страна на банката на

необходимата информация и документи по 
кредита; 

Проучване на кредитоспособността на

Кредитополучателя;

Определяне на кредитен лимит за

застраховане на кредити и финансирания:

- до 20% от НПП на Кредитополучателя за

последната финансова година;

- до размера на 6 пъти EBITDA на

Кредитополучателя за последната

финансова година;

- коефициент на ликвидност на

Кредитополучателя ≥ 1;

- коефициент на задлъжнялост < 4.

Одобряване – сключване на застраховка и

гарантиране на вземанията по кредита.



Застраховащ: Компании, които изпълняват договори за ЕЕ и ВЕИ (Изпълнител);

Компании, доставчици на стоки и услуги, които са сключили договор, по 

който се изисква гаранция от Възложителя: за добро изпълнение; за 

авансово плащане; за поддръжка и/или гаранционно обслужване; за 

разплащане с подизпълнители и/или доставчици; други.

Покрити рискове:

- неизпълнение или неточно изпълнение на договорни отношения от страна на 

Застраховащия/Изпълнителя; 

Предназначение:

- обезпечаване на изпълнението на договори, при които се изисква гаранция от 

Възложителя;

- удобна, лесна и бърза процедура по издаване на гаранцията;

- по-ниски разходи и без необходимост от блокиране на парични средства, 

учредяване на ипотеки и залог на активи от Изпълнителя;

- гъвкавост и възможност за участие в по-голям брой проекти.  

НАШИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ 
ЗА ЕЕ и ВЕИ ПРОЕКТИ:

Застраховка „Гаранции“



 История на фирмата

 Годишни финансови отчети за последните 2 години + предварителни за последната 

незавършена година;

 Опит на фирмата в изпълнение на проекти от този тип – кратко описание на проекта, 

стойност, година на завършване, наличие на щета;

 Проекти на фирмата в процес на изпълнение – кратко описание на  проекта, стойност, 

начална дата, дата на завършване, % на завършеност, в бюджет и в срок;

 Договор за изпълнение – предмет, стойност, срок, клаузи, подизпълнители, начин на 

финансиране (собствени средства или аванс);

 Стойност, текст, срок и други детайли за застраховката. 

 Срок и размер на гаранцията

 Финансово състояние на фирмата – ликвидност, задлъжнялост, доходност;

 Коефициент на покритие на риска с нетни активи и EBITDA;

 Опит на фирмата в изпълнение на този тип проекти;

 История на фирмата;

 Технически капацитет на фирмата да изпълни проекта;

 Свободен капацитет за изпълнение на проекта;

 Наличие на оборотен капитал за изпълнение на проекта;

 Изискване за поръчител – в случай на новорегистрирана компания или компания, 

непокриваща изискванията на БАЕЗ за оценка на риска.

ФАКТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА:

ЗАСТРАХОВКА „ГАРАНЦИИ“
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:



СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:

БАЕЗ ЕАД

София 1000, бул. Александър Стамболийски № 55, ет. 1

Тел. +359 2 923 69 11

e-mail: office@baez.bg

https://www.baez.bg

Дирекция „Застраховане“, отдел „Връзки с клиенти“

е-mail: accounts@baez.bg

Тел.: +359 2 923 69 15, 16, 26, 27, 34, 42

Моб.: +359 882 92 83 67, +359 883 42 45 42

https://www.baez.bg/
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