
Вестник „Застраховател прес” бр.2 
(28 Януари – 11 Февруари 2009г.) с акценти на най-важните и актуални теми  

и събития 
 

 Драги читатели, в обзора на статиите във 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! 

 
В редовната рубрика „Между два броя” на стр.2. ви информираме за новините 
от Комисията за финансов надзор (КФН), между които и тези, че г-жа Ралица 
Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление 
"Застрахователен надзор", издаде решение, с което одобри   Петра Клвацова-
Купър за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Джи Пи 
Презастраховане” ЕАД, София. С друго решение тя отказа да одобри Димитър 
Танчев за член на УС и изпълнителен директор на „Дженерали 
Животозастраховане” АД. 
 
Г-жа Агайн  издаде решения, с които одобри Тодор Табаков за член на 
Надзорния съвет на „Животозастрахователна компания Български имоти” АД и 
за  член на Надзорния съвет на „Застрахователно акционерно дружество 
„Булстрад Живот” АД . 
 

 
На стр.2 и 6 отразяваме и 
награждаването на Владимир  

Тодоров в кампанията „Достойните 
българи“. На тържествена 
церемония, проведена на 19 януари 
т. г.  в зала "Средец" на "Шератон 
София Хотел Балкан”, премиерът 
Сергей Станишев връчи лично 
голямата награда „Златният ритон“ 
на Владимир Тодоров - 
председател на Българската 
асоциация на застраховани и 
пострадали при катастрофи (БАЗК). 

 
На 2 и 6 стр. публикуваме данните за състоянието на застрахователния и 
здравноосигурителния пазар към ноември 2008 г. Тук е дадена и информацията 
за определената минимална доходност на пенсионните фондове за предходния 
24-месечен период от 29.12.2006 г. до 30.12.2008 г. 
На сьщите страници може да прочетете и  коментар на приетата от КФН 
наредба за документите, съставяни при ПТП. 
 



На 3стр.  
 
 

e разговора с  Рик Янсен,  
изпълнителен директор на ЗАД 
„ДЗИ” и ЗАД „ДЗИ – Общо 
застраховане”. Според него  ДЗИ 
оправда очакванията на КВС. На 
въпросите, които вьлнуват всички ни 
“Как ще се отрази глобалната 
криза върху застраховането у нас”

Може ли българското застраховане да остане „остров на спокойствието” в 
бурното напоследък море на световните финанси и защо? “,  г-н Янсен  
отговоря, кризата ще има своето отражение върху България. Но няма да се 
стигне до най-лошия сценарий, тъй като колкото по-късно кризата удари 
България, толкова страната ще е по-добре подготвена. Като специфично 
лекарство, той посочи осигуряването на достатъчно кредит, в т. ч. чрез 
разхлабване на стандартите за задължителните минимални резерви на 
търговските банки. 
 
На 4 и 14 стр. в Темата на броя, Илеана Стоянова анализира планинската   
застраховка. Тази застраховка се предлага още от 1999 г. и е алтернатива на 
скъпоструващото плащане за помощ в планината, което е задължително от 
2000 година. Целта на този продукт е да бъде осигурена застрахователна 
защита по време на упражняване на спортна или туристическа дейност в 
планината, включително и при ползване на ски съоръжения, тъй като НЗОК не 
покрива този тип разходи. Предлага се в два варианта – индивидуална и 
групова, като цените са различни и са значително по-ниски за групи над 30 
души. Авторката посочва и тарифите на няколко застрахователни компании. 
 

На 5 стр. е  
 

разговора с Любима Олева – 
генерален представител на „Алианц 
България” в Благоевград. Според 
нея „Алианц България” е надежден 
партньор и вижда зад цифрите 
човешките съдби. В работата си с 
клиентите разчита  на взаимното  
доверие.

На стр.7 и 16 е  

интервюто с доц. д-р Йордан  
Христосков, управител на НОИ. 
Доц. Христосков подчертава, че  
през изминалата година в областта  
на пенсионното осигуряване беше 
решен един стар въпрос – 
изоставането с  около 8%-10% на 
пенсиите, отпуснати в периода 
2000 г. – 2007 г. от новоотпусканите 
пенсии през 2008.Той посочва и 
новите моменти през 2009г.- 



намалението на вноските за пенсия 
става с въвеждането на държавата 
като осигурител. По вноските за Фонд 
„Пенсии” съществуващото облагане е 

30 на сто, но на практика 12% се 
поемат от държавата, като при това 
положение работникът плаща 8 %, 
а работодателят – останалото. 

 
Едновременно с тази мярка обаче има увеличение на вноските за здравното 
осигуряване от 6% на 8%. Г-н Христосков отговаря и на вьпроси за 
увеличението и преизчисляването на пенсиите. Таванът върху пенсиите ще 
падне от 2010 г., но ще важи само за новоотпусканите пенсии.Той сподели 
още, че голямо предимство на българското законодателство е, че успя да 
събере само в един закон цялата материя по осигуряването. Необходимо е да 
се включи в същия кодекс и здравното осигуряване, защото то е един от 
деветте осигурителни риска.По вьпроса за “сребърния” фонд смята, че този 
фонд ще изиграе положителна роля.  
 

 

На 8 стр. в рубриката „Семинар” е 
продължението от миналия брой на 
материала от проведения на 17 
ноември 2008 г. семинар 
„Ценообразуване в автомобилното 
застраховане – наука, изкуство или 
просто бизнес”. В този брой лекторът 
Георги Матов се спира на   механизма 
на застрахователния цикъл, мястото и 
ролята на Надзора и каналите за 
продажба. 

 
На 9 стр. вьв „Форум” е интервюто с проф. д-р Мартин Баалер, член на 
немското актюерско дружество и на Борда на директорите на Европейската 
актюерска академия. Според него предизвикателството пред актюерите е да 
навлязат в риск мениджмънта, където не може да се правят грешки. Той смята, 
че до 5 години българските актюери ще достигнат професионализма на 
запазноевропейските си колеги 
 
На 10 и 11 стр.в „Семинар” продьлжава публикуването на материалите от 
семинара в Пловдив „Република България, член на Европейския съюз – 
предизвикателствата на застраховка „Гражданска отговорност” на 
автомобилистите и проблемите, свързани с нея”. Публикуваме пълно 
резюме от доклада на
 
Цветанка Крумова - член на УС и изпълнителен директор на ЗАД Армеец”, и 
доклада на адв. Диана Димитрова от Адвокатско дружество „Антоанета 
Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници” на тема „Уреждане на 
застрахователните претенции по застраховка „Гражданска отговорност” 
на автомобилистите – проблеми, пораждани от действащото 
законодателство.

 



 

В самото начало на своята 
презентация г-жа Крумова изтъкна, 
че през последните 10 години 
българският застрахователен пазар 
никога не е бил спокойно място. 
Преди 10 години бе създадена 
основата на регулиран пазар чрез 
създаването на специализиран 
държавен орган за надзор, 
лицензиране на компаниите и 
специално законодателство.

 
Основна тема, проблем, фокус на внимание, на драма на този пазар през този 
период неизменно е била застраховката „Гражданска отговорност” („ГО”)  на 
автомобилистите. Законовото изискване за срок на „ГО” да бъде календарната 
година, което действаше дълго време, доведе до това за застрахователите 
Коледата да бъде невъзможна – поради натрупване на подновявания на 
всички застраховки в края на календарната година. Сключването на 
застраховката бе наречено „кампания”. За кратко време в края на годината 
конкуренцията ставаше ожесточена, прилагаха се всички възможни 
маркетингови похвати, позволени и недотам позволени средства в борбата за 
пазарен дял, като се прилагаха и уникални нестандартни маркетингови идеи. 
 
Според нея застрахователите са осъзнали, че „ГО” е ключ към сърцето на 
потребителя. Въпреки хармонизацията в много области на правото, 
принципите на гражданската отговорност в различните страни все още се 
различават, изтъкна г-жа Крумова. Тя определи България като страна, която 
принадлежи към групата държави, в които отговорността се основава на 
виновно поведение. Г-жа Крумова се спря и на проблема за слабите 
участници в пътното движение, проекта за шеста директива и др. 
 

 

 
На 11 стр. адв. Димитрова изяснява 
как се уреждат застрахователните 
претенции по застраховка 
„Гражданска отговорност” на 
автомобилистите и какви проблеми 
поражда действащото 
законодателство.

 
На  12  стр. продължава публикуването на материалите от VІІ национална 
конференция с международно участие „Застраховането в България при 
условията на евроинтеграцията: предизвикателствата пред 
продължаващата адаптация”. В този брой е краят на доклада, изнесен от  
 



Ралица Агайн, “ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СИСТЕМАТА ЗА 
ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН МОДЕЛ”. Разгледани са основните разлики в 
регулирането и надзора на здравноосигурителната дейност и 
застрахователната дейност в Република България. 
 

 

 
На 15 и 17 стр. е публикувано 
изказването на Стефан Стоилков 
от КФН на същата конференция. Той 
прави анализ за развитието на 
застраховането у нас след 
присъединяването на България към 
Европейския съюз.  

 

На 13 стр.и 16 в 
рубриката  “По повод” е разговора с 
доц. д-р Боян Илиев, зам.-
ръководител на катедра 
„Застрахователно и социално дело” 
на СА „Д.А.Ценов” – Свищов, и 

ръководител на Съвета на 
специалността „Застраховане и 
социално осигуряване” на ВУЗФ. 
Доц.Илиев разказва за 
професионалния си пьт на учен и 
преподавател. Според него ако 
някой твърди, че знае всичко за 
застраховането, значи че лъже и 
себе си, и другите.Той споделя 
своето наблюдение, че в своето 
професионално развитие далече 
стигат не студентите с отлични 
оценки, а тези, които  могат да 
мислят самостоятелно. 

На 19 и 
21стр. в рубриката 
 

 “Поглед назад, поглед напред” 
разговаряме с  доц. Стоян 
Проданов, изпълнителен директор 
и заместник председател на СД на 
ЗД “БУЛ ИНС”. Г-н Проданов 
отговаря на вьпроси за резултатите, 
дейността, философията и 
политиката на дружеството. Той 
споделя, че през 2009 година се 
очаква диференциация на 
отделните субекти на 
застрахователния пазар и ръст 10%.

По актуалния проблем за цената на застраховка “Гражданска отговорност”, той 
каза: “Очакванията на повечето застрахователи са, че ще има ново 
увеличение. И това увеличение на цените няма да е последно, защото е 



известно, че застраховката дългосрочно ще се цели в много по-високи 
равнища. В средносрочен аспект очакванията са за 250-300 Euro за масовия 
клас автомобили. Специално ЗД “БУЛ ИНС” направи 50% увеличение на 
цените още през август 2008 г.” За въвеждането на двустранните протоколи 
смята, че най-добре би било да се синхронизират двата процеса – въвеждането 
на системата за лоялни клиенти “Бонус - малус” и въвеждането на 
двустранните протоколи. 
 
На 20 стр. разказваме с текст и снимки за първия по рода си проект във 
висшето образование в България. На 16 януари 2009 г. 

д-р 
Сюзън Олдридж - президент на 
Университета на Мериленд  
(University of Maryland University 
College), 

 
 и доц. д-р Григорий Вазов - 
президент на Висшето училище по 
застраховане и финанси, подписаха 
на официална церемония в Гранд 
хотел «София» първия в България 
Договор за съвместна програма за 
обучение между българско и 
чуждестранно висше учебно 
заведение.

 
           Ще завършим с интервюто, дадено по този повод за в-к “Застраховател 
прес” от д-р Сюзън Олдридж /стр.20 и 22/. В него оптимистично д-р Олдридж 
заявява: «Сега стартираме съвместна програма за обучение на бакалаври, 
като имаме амбиция на един по-следващ етап да започнем и програма за 
магистри.» 
 

Прегледа направи Ваня Петрова 


