
Вестник „Застраховател прес" бр.5 
(11 – 25 март 2009г.) с акценти на най-важните и актуални теми 

и събития 

Драги читатели, в обзора на статиите от 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 наши сътрудници, приятели и 
доброжелатели, които празнуват рожден или имен ден. 

Пожелаваме им да са живи, здрави и щастливи! 
 

 
 
 

 
Започваме прегледа на броя с 
материалa на Илеана Стоянова  
/стр.2/ от Международното  
финансово изложение „Банки 
Инвестиции Пари” – „ЗАД „Армеец” 
и ЗЕАД „ЦКБ Живот“ с 
наградите „Финансов продукт на 
годината”. 

За седми път под патронажа на министъра на финансите в Международния 
панаир – Пловдив, се проведе Международното финансово изложение „Банки 
Инвестиции Пари” (4-6 март 2009 г.). Събитието е водещо за финансовия 
сектор, защото тук по традиция си дават среща лидерите на българския и 
международния финансов сектор - банки, застрахователни и осигурителни 
компании, инвестиционни дружества, ИТ компании, дружества със специална 
инвестиционна цел, строителни компании и агенции за недвижими имоти, 
консултанти и инвеститори, както и представители на правителството и на 
общините.  
Сред най-очакваните събития бе и традиционната церемония по връчване на 
наградите „Финансов продукт на годината” в различни конкурсни категории – 
кредитни продукти и финансиране, инвестиционни продукти и влогонабиране, 
картови продукти, застраховане и др. Целта на конкурса е да популяризира най-
успешните и конкурентни финансови продукти и компании за предходната 
година.  
Между наградените финансови продукти бяха и два застрахователни, нови за 
нашия пазар.  

В 
категорията „Общо застраховане” 

награда грабна ЗАД „Армеец”  за 
застраховката „КОМБИНИРАНО 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ - 
Помощ при пътуване в чужбина и 
отмяна на пътуване”. Призът бе 
връчен лично от министър Пламен 
Орешарски на изпълнителната 
директорка на компанията Цветанка 
Крумова.



Финансовата криза не е повод да загубим вдъхновение и творчество, 
сподели г-жа Крумова след награждаването. А продуктът ни наистина е нов 
за застрахователния пазар и изключително подходящ в условията на 
финансова криза. Той ни защитава срещу непредвидени промени в нашите 
планове, когато пътуваме по бизнес дела или просто за почивка. 
В категорията „Животозастраховане“  награда бе присъдена на младата 
животозастрахователна компания  ЗЕАД „ЦКБ Живот” за продукта „Интерес 
+”, който е предназначен за фирми. Компанията стартира реално от 
средата на 2008 г., а вече е с награда, сподели Мария Бахчеванова -
финансов директор в компанията, приемайки почетната грамота. 
ЗАД „Армеец“ получи и още една награда - специално признание от страна на 
организаторите на изложението за дългогодишно партньорство при 
провеждането на форума. Призът „Златен БИП“ представлява голяма монета, 
отсечена в Монетния двор.  
В рамките на изложението се проведе Международна финансова конференция 
на тема «Финансовият сектор в условията на глобална финансова и 
икономическа криза: решенията за България».  

На 
ЗАД»Армеец» е посветена и 20 стр., 
където разказваме за успехът на 

тази българска застрахователна 
компания.  
„Споделете успеха на българския 
застраховател” – под това мото в 
периода декември 2008 - януари 
2009 г. ЗАД „Армеец” проведе 
поредица от срещи-презентации, 
чиято цел бе популяризиране на 
продуктите на компанията и 
разширяване на агентската й мрежа.  

 

На 3 стр. Недялко 
Чандъров, председател на УС и 

главен изпълнителен директор на 
ЗАД „ДЗИ” и на „ДЗИ-Общо 
застраховане” АД, изразява своята и 
на ДЗИ позиция по един от най-
коментираните проблеми в областта 
на застраховането в последно време 
- този за двустранните протоколи 
при по-леки пътнотранспортни 
произшествия. 

 
Някои от ръководителите на общозастрахователни дружества, както и 
специалисти в автомобилното застраховане, между които и хора, оглавяващи 
тези звена, изказаха своите становища в специалната рубрика на в. 
„Застраховател прес” – „Тема на броя”. 
...„С две думи искам да кажа, че моята позиция съвпада напълно с позицията 
на Асоциацията на българските застрахователи.  Това стана след 
задълбоченото обсъждане на проблема с Евгени Игнатов, директор на 
Дирекция „Автомобилно застраховане” в „ДЗИ-Общо застраховане” АД и най-
вече след проведените срещи и разговори с г-н Данчо Данчев, ръководител 
на Комисията по автомобилно застраховане към АБЗ. А подкрепата ни е в 
това – именно АБЗ да изработи общи правила за всички застрахователи, 



извършващи автомобилно застраховане, с общи указания за тях и с общо 
номериране на тези протоколи, за да няма неприятни случаи на признаване 
или непризнаване на тяхната принадлежност. Най-важното според мен е 
безпрекословното изпълнение на разпоредбите на Комисията за финансов 
надзор, респективно на Управление „Застрахователен надзор”. Има една 
проста истина по принцип – щом има наредба, тя е задължителна и трябва 
да се изпълнява от всички.”... 
 

На 4 стр. в „Тема с 
продължение” поместваме и 

становището на Коста Чолаков, 
изпълнителен директор на 
„Интерамерикан” ЗЕАД, На един от 
въпросите на Йоанна Стефанова. - 
Къде биха могли да възникнат 
евентуални проблеми между 
потърпевшите автомобилисти и 
застрахователите им? Г-н Чолаков 
отговори: 

 
..”Проблеми могат да възникват, от една страна, от разминаването в 
тълкуванието на наредбата от застрахователите и от Пътна полиция. 
Автомобилистите остават по средата и в някои случаи няма да знаят как да 
реагират при определени ситуации на пътя, когато застрахователите и 
Пътна полиция ще имат различни искания и реакции към тези ситуации, а те 
няма да могат да ги изпълнят. 
От друга страна, вероятно ще има известни проблеми и при осъществяване 
на регресните права на една застрахователна компания към друга или 
директно към виновното лице, когато същото няма застраховка „Гражданска 
отговорност” на автомобилистите. Това идва от факта, че в двустранните 
протоколи не се определя вината и всяка застрахователна компания сама ще 
преценява кой от водачите е виновен. 
Проблемите с определянето на вината, както и неправилното или 
непълното попълване на двустранните констативни протоколи от страна 
на водачите на МПС ще доведе до формални откази от застрахователите за 
изплащане на обезщетения по предявени претенции. ”... 
 
В своите становища застрахователите настояха двустранните констативни 
протоколи да бъдат подписвани задължително и от двамата водачи по 
отношение на вината за ПТП. Представителите на застрахователните компании 
поискаха още между дружествата да бъде изградена единна информационна 
система за ПТП, както и да бъде въведена напълно системата „бонус-малус”. 
Така водачите ще знаят, че ако „услужат” на друг шофьор, през следващите 
години ще трябва да плащат по-скъпи автомобилни застраховки.  
 
И още в „Темата с продължение”  /стр.4/ - обобщението на Йоанна Стефанова 
- В своите становища застрахователите настояха двустранните 
констативни протоколи да бъдат подписвани задължително и от двамата 
водачи по отношение на вината за ПТП. Представителите на 
застрахователните компании поискаха още между дружествата да бъде 
изградена единна информационна система за ПТП, както и да бъде въведена 
напълно системата „бонус-малус”. Така водачите ще знаят, че ако „услужат” 



на друг шофьор, през следващите години ще трябва да плащат по-скъпи 
автомобилни застраховки.  

 

 
На стр.6  адв. Диана Димитрова 
разглежда Двустранният протокол 
съгласно действащото 
законодателство./продължава от 
бр.4/ 

 
На стр. 7 и 8 в рубриката „Семинар” , продължава материала от бр.3, посветен 
на предизвикателствата на застраховката „Гражданска отговорност”.  На 25 и 26 
ноември в Пловдив се проведе семинар с международно участие на тема 
„Република България, член на Европейския съюз – предизвикателствата на 
застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и проблемите, 
свързани с нея”. В този брой предлагаме продължение от доклада на Цветанка 
Крумова - член на УС и изпълнителен директор на ЗАД Армеец”- Уреждане на 
застрахователни претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на 
автомобилистите. Проблем и перспективи на българските 
застрахователни компании. Г-жа Крумова разгледа обезщетенията за 
имуществени вреди, свързани с телесно увреждане и обезщетенията за 
неимуществени вреди. Както и сроковете  за произнасяне на застрахователя по 
претенция. 

 

Презентацията на Борислав 
Михайлов, посветена на дейността 
на Гаранционния фонд – промяна, 
адаптация и готовност за посрещане 
на предизвикателствата, свързани 
със застраховката „Гражданска 
отговорност” и произтичащи от 
членството на България в ЕС. 

 
На 10 и 11 стр. са материалите от конференцията „Йероглифът на кризата се 
чете като възможност”, под заглавието „Оптимизмът на управляващите не 
съвпада с оценките и прогнозите на науката и финансовите експерти”.  
В дискусията, последвала докладите на Пламен Орешарски, Апостол 
Апостолов и проф. Гарабед Минасян,  изказване направи 

 

 
Петрозар Петков, изпълнителен 
директор на ЗК „Бул Инс” АД. 
„Свиването на кредитирането и  
лизинга убиват застрахователния 
бизнес”. 

 



Той акцентира върху факта, че в цяла Европа и в САЩ правителствата 
съдействат нивата на  лихвените проценти при кредитирането да се намаляват, 
нещо което дава възможности за юридическите и физическите лица да 
погасяват своите задължения. А тенденцията в България е на повишаване на 
лихвените проценти на търговските банки и това рефлектира в общата 
икономическа среда.  
Кредитирането у нас се свива 
драстично през последните месеци 
на 2008 г., лизинговите компании  
също намаляват драстично своята 
дейност , по този начин това 
рефлектира негативно и в 
застрахователната индустрия, 
споделя Петрозар Петков. По тази 
причина застрахователите 
прогнозират изключително тежка 

2009 година. Независимо, че най-
тежка цена ще понесат 
животозастраховането и 
пенсионното осигуряване, все пак 
при намаляване на двата основни 
„мотора” – кредитирането и лизинга 
– така и общозастрахователните 
компании търпят намаляване на 
бизнеса си. 

 
Как и с какви мерки в бъдеще правителството смята да подпомага гражданите 
на България – физическите и юридическите лица – зададе въпрос  Петрозар 
Петков към министър Пламен Орешарски. 
Друг въпрос, също към министъра бе ще  се възприеме ли и у нас добрата 
практика от европейските държави за парично подпомагане на всеки гражданин 
и за намаляване на лихвените проценти?  
 

 
 

„Целта ни е да запазим 
макроикономическата 
стабилност и стабилността на 
финансовата и в частност на 
банковата система –поясни  
инистър Орешарски. 
 
 
 

Чарлз 
Робъртсън, началник направление 

„Изследователска дейност” и главен 
икономист за Европа, Близкия изток 
и Африка в  ING по отношението на 
макроикономическите аспекти на 
кризата в България, смята че:” 
Рецесията в България ще настъпи 
в края на 2009 г. заради 
намаляването на кредитния 
растеж”… 

 
„В момента българската икономическа система е свободна пазарна 
икономика и хората са способни да взимат икономически решения, затова 
трябва да бъдат готови да поемат и последствията от тях” – обясни в 
своето експозе Стефан Петранов, председател на Института на 
дипломираните финансови консултанти в България.  
 



На 12 и 13 стр, е репортажът на Йоанна Стефанова за празничния  семинар на 
„Евролайф България”. Заедно на върха, с оптимизъм по време на криза.  
Управителят  на „Евролайф България” Божидар Василев споделя: 

  

„Подготвяме изключително 
агресивна маркетингова политика. 
Ще има още по-сериозни обучения 
на консултантите - свързани и с 
финансовата криза...” 
„Хората ни имат мечти и са 
амбициозни, което е предпоставка 
за по-добри резултати” 

 
На 14 стр. продължава от бр.3 
материала от семинара през 
ноември за ценообразуването в 
автомобилното застраховане. 
Лекторът  Георги Матов - 
квалифициран актюер, разяснява 
системата бонус-малус, класиката в 
тарифирането,рисковата премия и 
нейното пресмятане, както и 
изборът на базовите данни. 
 

 

На 15 и 16 стр. продължава от 
миналия брой, докладът на  
 
 
доц. д-р Йото Йотов, изнесен по 
време на VІІ национална 
конференция с международно 
участие „Застраховането в България 
при условията на евроинтеграцията: 
предизвикателствата пред 
продължаващата адаптация”.  

Ще завършим прегледа с рубрикарта „По света”/ стр.21/и публикацията на 
ст.н.с.д-р Димитър Шишков, „Британският експеримент. Ще се включи ли 
в него София?” . Британската концепция за здравна помощ предвижда 
пренасяне практиките на семейните лекари в съвременните поликлиники. 
 

Прегледа направи Ваня Петрова 
 

 


