
Вестник „Застраховател прес” бр. 23 (10 -  29 Декември 2008г. )  с 
акценти на най-важните и актуални теми и събития 
 

 Драги читатели, в обзора на статиите от бр.23 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 на всички наши сътрудници, приятели и 

доброжелатели, които празнуват рожден или имен ден. 
Пожелаваме им да са живи и здрави! 
 

     Ще започнем прегледа с редовната рубрика „Между два броя” на стр.2, 
където ви информираме за новините от Комисията за финансов надзор (КФН), 
сред които и тази, че на свое заседание от 3 декември 2008 г. Комисията прие 
на първо четене проект на Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд, отнасящ се до 
застрахователните вземания, изплатени на търговци, както и за срока на 
възстановяване на суми от Гаранционния фонд на НББАЗ. 

На същата страница, съобщаваме и за това, че КФН определи размера 
на вноските за Гаранционния фонд; Фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски" , 
присъди три специални стипендии за постигнат отличен успех в обучението по 
специалността "Застраховане и социално дело"  на студенти от четвърти курс 
в Стопанската академия "Д.А.Ценов" – Свищов; ING Животозастраховане 
дава нови допълнителни покрития на застраховка “Живот”; Нов депозит с лихва 
до 13% пусна Алианц Банк България. 

На стр. 2 е и редовният преглед на сродните издания за застраховането 
и осигуряването, направен от Петър Андасаров.  Обхванати са вестниците 
“Пари”, „ Банкеръ” и “Кеш”. 

 

На  стр.3 отразяваме тържеството, с 
което  ДЗИ отпразнува поредната 
успешна година  за своя бизнес.  
 
То бе открито от Недялко 
Чандъров, председател на УС и 
главен изпълнителен директор на 
двете дружества в групата ДЗИ – 
ЗАД “ДЗИ-Общо застраховане” и 
ЗАД “ДЗИ”.  

“Още през 2009 година ДЗИ ще бъде лидер на пазара”, сподели за 
вестника Здравко Шушков, заместник изпълнителен директор.

На стр.4 в “Темата на броя”,  е материалът  на Илеана Стоянова 
“Когато земята затанцува”, посветен на актуалната тема за земетресенията. 
На българския пазар се предлагат най-разнообразни продукти, които 
гарантират сигурността и спокойствието на собствениците на недвижими имоти 
и движимото имущество в тях – електроника, мебели . Рискът „земетресение” 
не се продава като самостоятелна полица, а винаги  е необходимо да 
притежавате основното покритие на имуществото, което е пожар, наводнение 
и(или) останалите природни бедствия. Надбавката за земетресение варира 



между 0,05 и 0,2% от стойността на застрахованото имущество. Това означава, 
че ако имотът ви струва 100 хиляди лева, надбавката за земетресение е между 
5 и 20 лева в зависимост от застрахователната компания. Специално за София 
компаниите взимат повече пари, тъй като столицата е в  ІІІ земетръсна зона, 
т.е.  с най-висока сеизмична опасност, и застрахователите отчитат по-големия 
риск. 
            Застрахователните компании у нас, които имат съответния лиценз, 
застраховат сгради (къщи, апартаменти, стопански сгради и др.), обзавеждане 
и оборудване. Трябва да ви е известно също, че в условията на всички 
застрахователи рискът земетресение се предлага отделно от риска природни 
бедствия, като всички изрично посочват какво точно покрива той.   
Темата продължава и на стр.8 и 21. Земетресенията в София през  ноември 
2008  припомнят колко сме уязвими. Единственото спасение е да се строи 
надеждно и да имате застраховка. 

 

 
На стр.5 ви разказваме с текст и 
снимки за приключилият с голям 
успех проект “Национални награди 
Алианц България 2008” за 
живопис, скулптура и графика. 

 На 6 и 7 стр. е поместена 
рубриката “Анализи”, в която 
Албена Алексиева и Калин 
Димитров, стигат до извода, че 
загубите на застрахователите 
продължават да се увеличават и 

десет компании са на минус по 
застраховката "Гражданска 
отговорност". Дадени са и таблици 
за премийния приход по видове 
застраховки за деветмесечието на 
2008г. 

 На 9 и 10 стр. във “Форум”, продъжава публикуването на материали от 
VІІ национална конференция с международно участие „Застраховането в 
България при условията на Евроинтеграцията: предизвикателствата пред 
продължаващата”. 

В този брой ви запознаваме с 
изказването на доц. д-р Ирена 
Мишева, преподавател в УНСС – 
София. Доц. Мишева се спира на 

стратегическия подход в 
управлението на едно 
застрахователно дружество.

 
Функционирането на застрахователните дружества в силно конкурентна среда 
изисква определяне на въздействието на външните фактори и вземането на 
съответните планови решения. Това до голяма степен се отразява върху 
системата на управление на дружеството. 



 В този смисъл е необходимо организационните схеми на управление да 
отчитат не само характера и вида на стратегиите, типа структура, процедурите 
по планирането и контрола, но и стила на ръководство, квалификацията на 
застрахователните специалисти и посредници, тяхното поведение и реакции 
спрямо иновациите в застраховането. 

 
На 11 стр.  в рубриката “Тема с 
продължение”, Йоанна Стефанова 
разглежда кризата като 
предизвикателство с оздравяващ 
ефект. 
Поради разразилата се световна 
финансова криза през последните 
месеци българските пенсионни 
фондове загубиха много от своите 

клиенти, които предпочетоха да 
изтеглят предсрочно доброволните 
си осигуровки. В същото време 
резкият спад в цените на 
търгуваните на БФБ-София акции 
доведе дружествата до отчитане на 
счетоводни загуби от направените 
инвестиции. 

 
Важното е специалистите на дружествата да не се предават на страха, а да 
търсят нови възможности за инвестиране, без да поемат неоправдани, 
прекалено високи рискове. 

В тази връзка е и 
интервюто с Никола Абаджиев 
председател на Българската 
асоциация на дружествата за 
допълнително доброволно 
пенсионно осигуряване (БАДДПО). В 

него г-н Абаджиев споделя, че не е 
обсъждана забрана на предсрочното  
теглене на пари от доброволните 
пенсионни фондове. Средната 
доходност на доброволните 
фондове от 2004 година досега е 
над 5%. Вноските не носят загуба за 
осигуреното лице. Те се инвестират 
веднага в акции и други финансови 
инструменти, и това е залог, че те са 
гарантирани и след това ще се 
реализират. А ако ги нямаше 
пенсионните фондове, нещата на 
борсата щяха да бъдат още по-зле. 

 

По същата тема е и 
разговора с Милен Марков, 
председател на Комитета по  
 

инвестиране към БАДДПО, 
председател на СД и главен 
изпълнителен директор на ПОК 
„Съгласие”- стр.15. Г-н Марков 
изказа мнение, че доходността на 
пенсионните фондове ще излезе пак 
на плюс след изборите. 
„Предпочитаме парите да 
останат в българската икономика, 
но ще проучим лихвите за 
депозити в гръцки банки”. 



На стр12, 13, 16, 19 и 21 в рубриката 
“Семинар” са намерили място 
материалите от провелия се в 
Пловдив на 25 и 26 ноември 
семинар с международно участие на 
тема „Република България, член на 
Европейския съюз – 
предизвикателствата на 
застраховка „Гражданска 
отговорност” на 
автомобилистите и проблемите, 
свързани с нея”. Форумът се 

организира от Националното бюро 
на българските автомобилни 
застрахователи (НББАЗ), 
Гаранционния фонд (ГФ) и 
Асоциацията на българските 
застрахователи (АБЗ) и е 
предназначен за представители на 
застрахователни компании, 
Комисията за финансов надзор 
(КФН), брокери, специализирани 
компании за ликвидация на щети, 
съдии, адвокати и др.

 Разглежданите на семинара теми са от особено важно значение и са 
свързани най-вече с проблемите по задължителната застраховка „Гражданска 
отговорност” на автомобилистите. Лекторите, поканени да развият въпросите и 
проведат дискусия, бяха изтъкнати специалисти с добър професионален опит 
както в областта на застраховката „Гражданска отговорност”, така и на 
системата „Зелена карта”. 

Семинарът бе открит 
от Атанас Табов - председател на 
НББАЗ. Г-н Табов припомни, че във 
връзка с приемането на България в 
ЕС от 1 януари 2007 г. настъпиха 
доста нови моменти в дейността и 
поведението на застрахователните 
компании, на НБААЗ и на ГФ по 

„една голяма тема – 
предизвикателствата на 
застраховката „Гражданска 
отговорност” на автомобилистите”. 
Наложителна бе адаптацията на 
институциите към новите моменти и 
промени. Бяха подписани много 
международни договори и 
споразумения, с които се поставиха 
нови условия и критерии за 
изпълнение както от страна на 
държавата, така и от страна на 
институциите, имащи отношение 
към застраховката. 

 
Повишиха се отговорностите както на застрахователните компании, които 
продават тази застраховка, така и на гарантиращите институции. Промени се 
поведението и отношението на държавата в лицето на застрахователния 
надзор, МВР и Министерството на финансите. Това пролича особено през 
периода 1 януари 2007 г. - 1 август 2007 г., когато България трябваше да бъде 



готова по отношение на пререгистрацията на МПС и на обхвата на 
застраховката (над 90 на сто от регистрираните МПС).  
 

Председателят на УС 
на АБЗ Орлин Пенев се обърна към 
присъстващите с приветствие, в 
което подчерта задоволството си от 
стартирането на подобен диалог при 
решаването на проблемите на 
застраховката „Гражданска 
отговорност” на автомобилистите.  
 

Г-н Пенев изрази увереност, че и в 
бъдеще ще бъдат организирани 
подобни дискусии, целящи 
подобряването и гладкото 
функциониране на 
застрахователния пазар.  

В приветствието си г-н Пенев 
акцентира върху основните 
обстоятелства, предизвикали 
проблеми при предлагането и 
функционирането на застраховката 
„Гражданска отговорност” на 
автомобилистите, както и върху 
съществено променената 
икономическа среда за българските 
дружества, които я предлагат. 

 

 
Данчо Данчев - председател на 
Комисията по автомобилно 
застраховане при АБЗ, направи 
анализ на застраховката 
„Гражданска отговорност” за 2007 г и 
първото шестмесечие на 2008г. 
Първата  част  на анализа 
поместваме на  стр.12 и 13.  

По темата, посветена на тенденциите, проблемите и перспективите на 
пазара на „Гражданска отговорност” на автомобилистите, лектор беше Ралица 
Агайн. 

На 14 стр., продължава от миналия брой, материалът на Славимир 
Генчев, озаглавен  „Пазарът диктува цените, но кой и какъв пазар?” . На 17 
ноември 2008 г. в столичния „Сентрaл Парк Хотел” се проведе еднодневен 
 семинар на тема „Ценообразуване в автомобилното застраховане – наука, 
изкуство или просто бизнес”.  

Лектор 
беше Георги Матов - квалифициран 
актюер, член на Българското 
актюерско дружество (БАД), В този 
брой публикуваме изказването на 

третата сесия на г-н Матов, където 
той   детайлно представи т. нар. 
обобщени линейни модели. Тези 
модели са „хлябът и маслото” на 
актюерската професия днес, както 
се казва в Англия, особено при 
ценообразуването на лични 
застраховки - автомобилни, 
имуществени (домашно имущество), 
здравни застраховки, а напоследък 
и животозастраховки. 



На 17 стр. в   “По света”, Ива Иванова ни разкрива, че Близкият изток 
примамва чужденците с високия си  разтеж. Застрахователният сектор на 
Близкия изток продължава да се разраства, въпреки трусовете на световните 
финансови пазари. След години на изоставане в различни области на 
финансовия бранш търсенето на застраховки, включително и на типовете, 
съобразени с ислямските закони (познати като takaful), е в разцвет. Факторите, 
които се крият зад този мощен подем, включват ниската начална база, бързият 
икономически растеж, дължащ се в общия случай на огромните приходи от 
нефт, мерките на правителствата да задължават населението да купува 
застраховки и съвместимостта на takaful с религиозните убеждения. 

 

 
 
 
На стр.23 в “Личности и 
застраховане”, Мария Митева ви 
среща с актрисата Койна Русева. 

Ще завършим прегледа с интервюто на Петър Андасаров с Цветанка 
Крумова, изпълнителен директор на ЗАД „Армеец, (стр.20). 
 

 
 
 

 
 
“Годината беше успешна, защото 
постигнахме целите си и 
продължихме тенденцията в 
динамичното си  развитие. През 
тази година преминахме 
границата от 100 млн. лева в 
приходите и направихме своята 
заявка за бъдещето, като 
подадохме нотификация за 
извършване на дейност в другите 
европейски държави”

Какво пожелаха за предстоящите коледни и новогодишни празници на своите 
колеги, партньори и приятели  водещите застрахователи, може да прочетете на 
стр.22  

Ние се присъединяваме към техните пожелания и ви желаем: 
 

Весела Коледа и Щастлива Нова Година! 
 

  
                                                                                Прегледа направи Ваня Петрова 
 

 
 

 


