
Вестник „Застраховател прес” бр. 21 (12 - 26 Ноември 2008) с акценти на 
най- важните и актуални теми и събития 

 
  Драги читатели, в обзора на статиите от бр.21 на в.   

„Застраховател прес” акцентираме на най-важните и актуални теми и 
събития. Запознаваме ви с анализите и мненията на водещи 
застрахователи и ви информираме за случилото се в периода между двата 
броя на вестника. 

 Поднасяме поздравления  към всички рожденици - наши сътрудници, 
приятели и доброжелатели. Пожелаваме им да са живи и здрави! 

В редовната рубрика „Между два броя” на стр.2. ви информираме за 
новините от Комисията за финансов надзор (КФН) и за това, че депутатите 
приеха на второ четене закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост 
на пенсионната система, известен като Сребърния фонд. Според закона, 90 
на сто от приходите от приватизация и 100 процента от приходите от концесии 
ще отиват в този фонд. Освен това във фонда ще постъпват 25 на сто от 
годишния бюджетен излишък и други приходи 

Новината на броя е: Христо Ковачки придоби Общинска 
застрахователна компания (ОЗК). Г-н Ковачки е платил 9,6 млн. лв. за 65,55% 
от ОЗК и общото му участие е 86%. 

На същата страница, (с продължение на 9) е 
и  материалът  от Х Икономически форум за Югоизточна Европа. От него 
става ясно, че  КФН подготвя нови промени в Кодекса за застраховането (КЗ). С 
измененията на кодекса ще бъдат въведени санкции за застрахователните 
посредници, които не отчитат в срок сключените чрез тях полици.  
           Пред в. „Застраховател прес” г-жа Агайн изрази надежда новите 
проектопромени в КЗ да бъдат внесени в Народното събрание до края на този 
месец. 
 В рубриката „Предстоящо”,  вестникът информира  за предстоящия  
Семинар за предизвикателствата на застраховката „Гражданска отговорност” , 
който ще се проведе на 25 и 26 ноември в Пловдив. Форумът с международно 
участие се организира от НББАЗ, Гаранционния фонд и АБЗ.  
          На 2 стр. е прегледът на сродните издания за застраховането и 
осигуряването, направен от Петър Андасаров. 
 



На стр.3, под заглавието „За спокойствие 
и сигурност в личния живот на всеки”, Евгения Димова, директор на 
Дирекция „Имуществено застраховане” в ЗАД „ДЗИ-Общо застраховане”, ви 
представя обновената имуществена застраховка, която предлага ДЗИ. 

   На 4 и 6 стр. в „Тема с продължение”  е интервюто с Максим 
Сираков, изпълнителен вицепрезидент на „Алианц България Холдинг”. Г-н 
Сираков отговаря на въпросите на Йоанна Стефанова за причините за 
финансовата криза: „По-скоро агресивността и алчността на 
инвестиционните банкери, а не на всички хора във финансовата сфера, 
доведоха до прекомерното раздуване на вторичните продукти и увлякоха 
останалите играчи в стремежа им към по-висока доходност...Ако трябва 
ситуацията да се определи с един израз, той е криза на доверието... 
Глобалната криза ще засегне България, но директното й влияние според мен 
няма да е толкова силно” .  

Кризата ще даде отражение и върху застраховането в България, което 
ще расте с по-бавни темпове. Животозастраховането въпреки всичко ще 
продължи да нараства с високи темпове е мнението на  Максим Сираков.  

Той прогнозира, че финансовата криза ще премине по-бързо, отколкото 
смятат някои икономисти. През следващите 4-5 месеца хората ще се успокоят, 
и пазарите ще се успокоят и финансовата криза ще отшуми. 

По парливия въпрос за застраховката „Гражданска отговорност”, г-н 
Сираков сподели, че според него, в кампанията тази година ще се влезе по-
благоразумно и тя няма да е вече онази “война” за клиенти, която беше преди, 
но в продажбите винаги има хиляди „хватки”.  

На 5 стр.и 9, Андрей Александров – главен бизнес директор на 
„Алианц България Живот”, разкрива същността на международната здравна 
застраховка „Алианц Здраве Голд”, осъществявана в партньорство с “Алианц 



Световна Грижа” Ирландия.  Продуктът дава възможност и на българските 
граждани да се лекуват в най-елитни  болнични заведения в Европа и по света. 

На въпроса за финансовата криза и нейното отражение у нас,  г-н 
Александров отговори, че ще се забавят темповете на растежа не само в 
застрахователния бранш, а във всички сфери. Последиците обаче ще се усетят 
по всяка вероятност в рамките на следващата година. За 
животозастрахователния пазар, той смята,че  безспорно ще остане с високия 
потенциал, за който се говори от години, но очевидно този пазар е малко 
надценяван от гледна точка на очакванията за висок ръст.  

Премийният приход за деветмесечието е в размер на близо 44 милиона 
лева, което затвърждава лидерската позиция на “Алианц България Живот” на 
пазара. 

Във рубриката «Форум» стр.7 и 21 са  материалите  от VІІ национална 
конференция с международно участие „Застраховането в България при 
условията на евроинтеграцията: предизвикателствата пред 
продължаващата адаптация”.  

След като в няколко поредни броя публикувахме докладите на проф. д-р 
ик. н. Лариса Орланюк-Малицкая  и на доц. д-р Йордан Христосков, в този 
брой поместваме и въпросите, зададени от участниците  към двамата лектори. 
От отговорите им става ясно, предвижда ли се премахване на горния праг на 
пенсиите у нас и кога? Как се отразява плоският данък на застраховането? Кои 
застраховки в Русия са задължителни и как държавата там помага за 
преодоляване на последствията от катастрофичните събития? Дали 
предложението за по-активно държавно участие във финансирането на 
системата на публичното пенсионно осигуряване няма да промени в 
определена степен облика на тази система? 
            На 8 стр.е в „Анализа: пенсионно осигуряване» са дадени 
резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за  
деветмесечието на 2008 г. Общият размер на нетните активи е 2 381 560 хил. 
лв. Основните изводаи са, че  нараства броят на осигурените лица. В 
сравнение с деветмесечието на 2007 г. ръстът е 10,3 на сто. От началото 
на годината общият размер на нетните активи се е увеличил с 2,73 на сто. 
Нетните активи на ДПФ и ППФ са намалели съответно с 15,8 на сто и 5,6 
на сто. 

 На 10 стр. празнуваме заедно с Висше 
училище по застраховане и финанси. На 31 октомври 2008 г., точно в 
навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември, в модерната аула на 
училището, на специално тържество, бяха връчени дипломите на Випуск`2008, 
редовна и задочна форма на обучение. Както обобщиха в края на церемонията 
собственикът, президент и председател на Настоятелството на училището доц. 
д-р Григорий Вазов и ректорът доц. д-р Георги Николов, най-важното е 
дипломантите да предизвикват у своите евентуални работодатели 
възхищение със своите знания, умения и способности, което ще бъде най-
добрият атестат за качеството на образованието, получено от 
обучаващите се във ВУЗФ. 



На 11 и 14 стр. се намира продължението от бр.20 на таблицата 
„ПРЕМИЕН ПРИХОД ПО ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ, РЕАЛИЗИРАН ЧРЕЗ 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ В ПОЛЗА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИ СЪС 
СЕДАЛИЩЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2008 
ГОДИНА”. Данните са от КФН. 

На стр.12 и 16 с Матиас Маак, управляващ директор на „HDI-
Gerling International Holding AG”  - Германия, и председател на Надзорния съвет 
на „ХДИ” Застрахователно АД, разговаря Петър Андасаров. Г-н Маак, сподели, 
че в Германия са изключително доволни от развитието на дъщерната им 
компания в България.  

За влиянието на световна финансова криза Матиас Маак коментира, че 
бизнеса на групата в чисто технически аспект е много здрав бизнес. При среден 
ръст на общозастрахователния пазар в България към края на третото 
тримесечие на тази година от 22%  „ХДИ”  реализира ръст от 26%. Тенденцията 
за реализиране на растеж над средния за пазара продължава.  

Дружеството следва по-скоро консервативна политика, тоест 
инвестициите са по-малко в акции и повече в държавни ценни книжа. 

Присъствие на чуждестранните застрахователи на българския 
застрахователен пазар е позитивно за пазара.  
          По въпроса за ниската цена на “Гражданската отговорност”, г-н Маак 
сподели: “Нашето разбиране е, че ако пазарът не налага ниски цени, ние не 
можем да ги увеличим, защото това би означавало да загубим бизнеса си. 
Затова предпочитаме да се насочим към други видове застраховки, така че 
да не бъдем толкова силно зависими от автомобилното застраховане.” 

В “Срещи”  , на 13 и 23 стр.  ви запознаваме с 
композитора Кирил Икономов. Той е един от най-популярните  композитори.  
Автор е на любими български песни и заедно със съпругата му Мая Нешкова 
са едни от най-успешните творчески тандеми. Според него музиката е 
божествено нещо, а текстът – най-краткият път на посланието до слушателя.  
 



На 15 и 16 стр. е интервюто с Тодор Казанджиев, член на 
Съвета на директорите и главен изпълнителен директор на ЗК „ДСК Гаранция” 
и ЖЗК „ДСК Гаранция. Той информира за състоянието на двете дружества, 
които се появиха на пазара като банков застраховател, обслужващ една от най-
големите банки в страната - Банка ДСК. Факт е обаче, че от няколко години се  
изгражда и собствена агентска структура. 

Г-н Казанджиев подчерта: “През последните години 
животозастраховането започна да си отвоюва по-голям дял на българския 
застрахователен пазар, което е добре. Но ако направим по-задълбочен 
анализ и видим на кои продукти се дължи тази тенденция, ще разберем, че 
това са спестовни продукти или свързани с инвестиционен фонд 
животозастраховки. Пазарите ще имат достатъчно време, за да 
възстановят нивата. Така че клиентите да са спокойни, че няма да загубят. 
 В интервюто се засягат и въпроси, свързани с вноската в 
Обезпечителния фонд, задачите  за решаване,с които се занимава 
животозастрахователната комисия към АБЗ,  двустранните протоколи при ПТП 
и др. 
         На 17 стр. е поместена информацията за споразумението за 
сътрудничество между Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на 
НАТО, представлявана от нейния президент полк. Иван Иванов, и Висшето 
училище по застраховане и финанси, представлявано от доц. д-р Григорий Вазов 
- президент на ВУЗФ. То бе подписано на 30 октомври 2008 г. на официална 
церемония в София. 
         В рубриката “По света “, стр.19  Ива Иванова, разкрива какво се случва 
със застрахователния бранш под натиска на кризата. Вторият в световната 
класация презастраховател "Суис ре" обяви на 4 ноември неочаквана загуба 
от 304 млн. шв. франка за третото тримесечие на тази година срещу чиста 
печалба от 1.47 млрд. франка за същия период на миналата и се отказа от 
програмата си за обратно изкупуване на акции. 

Интерес представлява и как Китайската комисия за застрахователен 
надзор "натиска" местните застрахователни компании да купуват повече акции 
на публично търгувани фирми, за да подкрепят боледуващия фондов пазар. 

И още интересни новини в “По света”  стр.21: Национализацията на 
пенсионните фондове в Аржентина е лош сигнал към света; Hов бразилски 
застраховател ще държи 17 на сто от пазара; Американските застрахователи 
може да се превърнат в банки; В Румъния стартира катастрофичен 
застрахователен пул. 

 



Ще завършим прегледа с материала 
“Директна комуникация между структурите на застрахователния бизнес и 
неговите партньори»  на 20 и 22 стр. В него е информацията за проведения 
на 10 и 11 октомври т.г. в курорта Хисар семинар, организиран  от фирмата 
„Ауто3П България”.  Гости на събитието бяха Борислав Михайлов – 
председател и изпълнителен директор на Гаранционния фонд, Николай 
Сотиров – генерален секретар на ГФ, и Йордан Кифов – член на УС на ГФ. 
Програмата на семинара включваше обзор на новостите в развитието на 
продуктите и услугите, предлагани от Auto3P Europe ; демонстрация на нови и 
подобрени функционалности в системата за управление на ликвидацията на 
автомобилни щети SmartClaiMS  и др. 
 
Прегледа направи Ваня Петрова 
 


