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Комисията за финансов надзор отправя покана за подаване на предложения относно задачите 

описани по-долу. Кандидатите ще бъдат избирани от Комисията за финансов надзор въз 

основа на критериите по раздел 10. Краен срок за подаване на предложения – 18 февруари 

2016.  

 

1. Обща информация 

С оглед подобряване на координацията на икономическите политики в Европейския съюз (ЕС) 

Министерски съвет прие през май 2015 г. актуализацията на Националната програма за 

реформи (НПР). В нея са представени ангажиментите на правителството по отделни политики, 

в т.ч. тези, отнасящи се до небанковия финансов сектор. В допълнение, на 14 август 2015 г. в 

брой 62 от Държавен вестник бе обнародван Закон за възстановяване и преструктуриране на 

кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП). В § 10 от Преходните и 

заключителните разпоредби на този закон са изложени задачите, които Комисията за 

финансов надзор (КФН) трябва да изпълни.  

Съответно КФН ще предприеме действия за засилване на надзора и законодателството, 

регламентиращо дейността на секторите на пенсионните фондове и застрахователите (раздел 

2.2 от НПР). Наред с други мерки от областта на политиката, НПР предвижда извършването с 

подкрепата на независимо трето лице на Преглед на балансите на застрахователите. 

Този преглед ще се извърши в съответствие с действащото законодателство от независими 

външни лица (независими външни експерти) с висока професионална репутация и 

международен опит. 

Прегледът ще се извършва под контрола на Управителния комитет (УК), който включва 

представители от КФН, Министерството на финансите (Наблюдател), Българската народна 

банка (Наблюдател) и от международни организации – Европейската комисия (Наблюдател) и 

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО, член на 

УК).  

 

След съгласуването на номинацията с УК, КФН избра консултант, наричан по-долу Ръководител 

проекти (РП), който ще осигури хармонизирано прилагане на методологията на прегледа от 

независимите външни експерти, които ще извършат прегледите, както и сходно третиране на 

участващите застрахователи от съответните независими външни експерти.  

Прегледът обхваща всички застрахователи и презастрахователи (наричани по-долу 

застрахователи), както и местни групи и подгрупи в България. Настоящият преглед се очаква да 

започне в началото на април и да приключи до 30 юни 2016 г. За контролна/референтна дата 

за прегледите се счита 31 март 2016 г. 

КФН кани кандидатите да представят предложения за задачите, които да бъдат заложени в 

настоящото искане за предложения. Кандидатите ще бъдат избрани от КФН след консултация 

с УК въз основа на критериите за избор, указани в 10. Ще има период за евентуални искания за 

допълнителна информация и за евентутални изменения в предложенията. 
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2. Основни цели на прегледа на застрахователния сектор 

Основните цели на прегледа на застрахователния сектор са: 

a) анализ на застрахователния портфейл на всеки застраховател с цел да се установят 

задълженията по застрахователните договори, за да се оцени адекватността на 

техническите резерви съгласно „Платежоспособност II“ и изготви обоснована 

прогнозна оценка на икономическата стойност на съответните технически резерви; 

b) оценка на това дали принципите за признаване и оценка, приложими към всички 

активи и пасиви, са подходящи съгласно рамката на „Платежоспособност II“, като 

специален акцент се постави върху въздействието на действията и сделките с 

физически и юридически лица, в тесни връзки със застрахователя; 

c) оценка съгласно рамката на „Платежоспособност II“ на ефективността от 

прехвърлянето на риск на трети лица за рискове, които произтичат от 

(пре)застрахователни договори, записани от застрахователи, включително 

презастрахователни договори с ограничено поемане на риск; 

d) преизчисляване на пруденциалните показатели в съответствие с „Платежоспособност 

II“ (минимално капиталово изискване (МКИ) и капиталово изискване за 

платежоспособност (КИП)). Това обхваща и необходимостта независимите външни 

експерти да представят заключение във връзка с всички застрахователи, дали за тях са 

приложими членове 131 и 308б, параграф 14 от Директива 2009/138/EО на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. (Директива 

„Платежоспособност II“). Последното се очаква да доведе до изготвяне на таблица с 

КИП, МКИ и граница на платежоспособност (налична и изискуемаа граница на 

платежоспособност) за всеки застраховател. Преизчисляването на границата на 

платежоспособност към края на декември 2015 г. ще е необходимо, ако 

застрахователят не покрива КИП или МКИ, освен ако собствените средства в края на 

годината вече са по-малко от границата на платежоспособност или ако независимите 

външни експерти са се убедили, че няма съществени промени в този пруденциален 

показател към края на годината; 

e) преглед на рисковете пред застрахователите, представяне на анализ и повишаване на 

осведомеността относно рисковете и уязвимостите пред застрахователния сектор, в т.ч. 

вероятността това да се отрази на останалата част от финансовия сектор и реалната 

икономика. 

 

Тези оценки ще включват щателна проверка на изчерпателността и прецизността на главната 

счетоводна книга на застрахователя, анализ на застрахователните портфейли, методологии, 

активи и пасиви, включително оценка на адекватността на техническите резерви. 

 

3. Процес на подбор на независими външни експерти 

КФН ще одобри списък с независими външни експерти. Критериите за избор на независими 

външни експерти са изложени в раздел 10. 

Всеки участващ застраховател избира независим външен експерт от този списък, който да 

извърши преглед на балансите (ПБ) в съответствие с методологията, разработена от РП и 
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одобрена от КФН. Изборът на участващия застраховател не обвързва КФН/ заместник-

председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.  

КФН/заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, 

назначава в съответствие с приложимата нормативна уредба независим външен експерт.  

Всички възнаграждения на независимите външни експерти за преглед на балансите ще се 

изплащат от съответния участващ застраховател. 

Прегледът на балансите ще започне след издаването на съответните актове от страна на 

КФН/заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, в 

съответствие с българското законодателство. 

Участващите застрахователи ще предоставят на независимите външни експерти цялата 

необходима информация. Независимите външни експерти ще предоставят на РП и УК цялата 

необходима информация.  

4. Методология 

Независимите външни експерти вземат предвид приложимата правна уредба и приложимите 

Международни одиторски стандарти (МОС) за извършването на преглед на финансовата 

информация. 

Оценката на активите и пасивите ще се извършва в съответствие със стандартите, представени 

от рамката на „Платежоспособност II“, в т.ч. Директива „Платежоспособност II“, Делегиран 

регламент 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 г., Технически стандарти, Насоки на 

ЕОЗППО и Наръчник за надзора на ЕОЗППО. 

РП ще разработи, съгласувано с УК, методологии, чиято цел е хармонизираното приложение 

на методологиите на независимите външни експерти, както и сходно третиране на 

участващите застрахователи от съответните независими външни експерти. Независимите 

външни експерти ще трябва да спазват работните процедури, установени в методологиите. 

5. Обхват на дейността 

ПБ обхваща всички застрахователи и презастрахователи в България, както и местните 

застрахователни групи и подгрупи (вж. Анекс № 1). 

Контролната/референтна дата за ПБ е 31 март 2016 г.  

Прегледът обхваща всички съществени активи и пасиви, включително технически резерви въз 

основа на извадка, която е достатъчно голяма и представителна, че да позволи извършването 

на сериозен анализ. От независимите външни експерти ще се изисква извършването на 

следните задачи: 

• съгласуване, надеждност, качество, достатъчност и относимост на данните – от 

независимите външни експерти ще се изисква извършването на проверки на данни въз 

основа на информацията, предоставяна на независимия външен експерт от участващите 

застрахователи. Въздействието ще бъде изразено в количествени показатели; 
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• оценяване и признаване – от независимите външни експерти ще се изисква оценка на 

признаването и оценяването на всички съществени активи и пасиви в съответствие с рамката 

на „Платежоспособност II“; 

• счетоводни политики – от независимите външни експерти ще се изисква да представят 

становище за това дали са подходящи счетоводните политики и методологии, използвани от 

участващите застрахователи. Въздействието ще бъде изразено в количествени показатели; 

• адекватност на нивото на задълженията по застрахователни договори – от независимите 

външни експерти ще се изисква да анализират застрахователния портфейл, вътрешните 

методологии за изчисляване на техническите резерви, данните, използвани за изчисляване 

на техническите резерви, както и констатациите, а също да предложат корекции, при 

необходимост, в стойността на техническите резерви; 

• ефективност на прехвърлянията на риска – от независимите външни експерти ще се изисква 

да представят становище относно ефективността на прехвърлянията на рисковете на трети 

лица, които произтичат от (пре)застрахователни договори, сключени от застрахователя, 

включително презастрахователни договори с ограничено поемане на риск. Въздействието 

ще бъде изразено в количествени показатели; 

• вътрешногрупови транзакции – от независимите външни експерти ще се изисква да оценят 

въздействието на вътрешногруповите транзакции, в т.ч. щателен анализ на сумата, която се 

очаква да бъде възстановена от активите, получени от вътрешногрупови транзакции. 

Въздействието ще бъде изразено в количествени показатели; 

• пруденциални показатели – от независимите външни експерти ще се изисква 

преизчисляване на пруденциалните показатели в съответствие с „Платежоспособност II“ 

(МКИ и КИП). Това обхваща и необходимостта независимите външни експерти, да 

представят заключение във връзка с всички застрахователи дали за тях са приложими 

членове 131 и 308б, параграф 14 от Директива „Платежоспособност II“. Очаква се тя да 

включва таблица с КИП, МКИ и граница на платежоспособност (независимите външни 

експерти трябва да проверят точността на наличната и изискуемата граница на 

платежоспособност) за всеки застраховател. Преизчисляването на границата на 

платежоспособност към края на декември 2015 г. ще е необходимо, ако застрахователят не 

покрива КИП или МКИ, освен ако собствените средства в края на годината вече са по-малко 

от границата на платежоспособност или ако независимите външни експерти са се убедили, 

че няма съществени промени в този пруденциален показател към края на годината.  

• система на управление – от независимите външни експерти ще се изисква да представят 

становище за това дали системата на управление е подходяща, в т.ч. дали са налице 

вътрешни контролни механизми; 

• отчети – вж. 8. 

 

Горното включва представяне на коригиран баланс по Платежоспособност II в съответствие с 

принципите на „Платежоспособност II“, изчисляване на пруденциални показатели, 

включително заключение за това дали са приложими членове 131 и 308б, параграф 14 от 

Директива „Платежоспособност II“, и окончателно становище относно необходимите 

подобрения. От независимите външни експерти ще се изисква да представят подробности 

относно методологиите и допусканията, използвани в одита. Прегледът на ниво група следва 

да включва адекватна оценка на всички съществени активи и пасиви, както и пруденциални 

индикатори на ниво група. 
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Прегледът на балансите ще се извърши в помещенията на участващите застрахователи.  

 

Независимите външни експерти предприемат необходимите стъпки преди началото на 

работата на място, за да се гарантира, че съответните съпътстващи документи, както и 

ключовият персонал ще са на разположение в участващия застраховател по време на 

прегледа. 

Независимият външен експерт ще информира РП и УК възможно най-скоро за ограниченията в 

обхвата на работата, които може да е открил преди или по време на ПБ.  Независимият 

външен експерт ще докладва за всякакви опити от страна на участващите застрахователи да 

ограничат обхвата на ПБ или за липсата на съдействие от страна на участващия застраховател. 

Независимият външен експерт ще се консултира с РП и УК за необходимите действия, дали и 

как може да продължи ПБ и дали са необходими корекции в обхвата на прегледа или неговите 

срокове, без това да засяга крайния срок на изпълнение на цялото задание.  

Независимият външен експерт работи с надлежната професионална грижа и оценка и 

определя характера, срока и обхвата на одитните процедури, така че да се вмести в целите, 

обхвата и контекста на прегледа. 

 

6. Продължителност 

Прегледите на независимите външни експерти се извършват в периода от април до юни 2016 г. 

(3 месеца). Независимите външни експерти приключват своята работа с издаването на 

окончателни доклади (30 юни 2016 г.).   

 

Датата на издаване на акта на КФН/заместник-председателя, ръководещ управление 

„Застрахователен надзор“, е официалната начална дата на прегледа. 

Независимите външни експерти установяват контакт с участващия застраховател възможно 

най-скоро с цел да се договори дата за работа на място, но не и преди КФН да даде официален 

старт на прегледа. Това трябва да се извърши не по-късно от 7 календарни дни от началната 

дата на прегледа. 

7. Надзор 

Надзор върху независимите външни експерти ще упражнява РП, като се съгласува с УК. РП ще 

представи на разположение инструмент за въпроси и отговори. 

8. Отчети и срокове 

Типът на отчет, който се изисква следва да е във формата съгласно Международен Стандарт за 

Свързани по Съдържание Услуги 4400.  

8.1 План и доклади за напредъка  

В началото на прегледа всеки независим външен експерт ще състави план, в който ще опише 

предложението си за работен план за прегледа, в т.ч. ще разпише в подробности процедурите 
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и сроковете. Планът ще включва подробно указание за прогнозния брой часове, необходим за 

изпълнение на всеки етап от прегледа. 

Плановете ще се представят на РП и УК 14 дни след началната дата на ПБ. Всеки независим 

външен експерт ще участва в подготвителна среща с РП и УК, за да представи обзор на 

предлаганата дейност. 

Два пъти месечно независимите външни експерти ще представят доклад за напредъка на РП и 

УК. Това ясно идентифицира етапа на изпълнение, приложимите констатации и безпокойства. 

Във всеки един момент от прегледа независимите външни експерти могат да съставят 

допълнително писмо, ако бъде преценено, че РП и УК трябва да научат за факти и проблеми, 

които са или могат да се окажат с неотложен характер или които са от особен интерес и 

значение за успешното завършване на ПБ.  

Докладите за напредъка ще се изготвят на английски език.  

Независимите външни експерти ще трябва да са на разположение на РП и УК за обсъждане на 

междинните резултати в хода на месечните срещи на УК и по време на конферентните 

разговори. 

8.2 Окончателни доклади 

Независимите външни експерти трябва, при отчитане на приложимите МОС, да изготвят 

документация за прегледа и да получат достатъчно подходящи доказателства в подкрепа на 

констатациите на прегледа и да направят обосновани изводи, на които да стъпи становището 

относно прегледа.  

Независимите външни експерти ще изготвят конкретен и отделен доклад за ПБ за всеки 

участващ застраховател. По-нататъшни указания относно структурата на доклада ще се 

представят от РП след консултация с УК. 

Независимите външни експерти ще представят на РП и УК окончателни доклади до 30 юни 

2016 г. Окончателните доклади ще бъдат издадени както на български, така и на английски 

език. 

9. Поверителност 

Независимите външни експерти пазят в тайна всяка поверителна информация, получавана от 

другата страна в хода на прегледите, включително резултатите и крайните продукти. Освен 

това независимите външни експерти не трябва да използват в бъдеще информацията, 

получена от другата страна в хода на прегледите, освен ако не го налага законоустановено или 

професионално задължение. 

Информацията, предоставена от независимите външни експерти, ще се споделя с 

наблюдатели в УК, без да се нарушават членове 24 и 25 от Закона за Комисията за финансов 

надзор относно професионалната тайна. 
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10. Изисквания за независимите външни експерти 

10.1 Критерии за допустимост 

За да бъдат включени в списъка, независимите външни експерти трябва да отговарят на 

следните изисквания: 

       10.1.1. Фирмата не може да се явява Консултант (Ръководител проект) за прегледа и не 

трябва да принадлежи на групата на Консултанта (Ръководител проект); 

       10.1.2. Фирмата трябва да има минимум 5 години международен опит в поне 3 държави 

членки на ЕС в сферата на оценяването на1 активи и пасиви на големи застрахователи и/или 

одита на големи застрахователи и/или международен опит в провеждането на прегледи за 

качество на активите (ПКА) в банковия сектор или прегледи на баланси (ПБ) във финансовия 

сектор, възложени от правителства, или национални органи или централни банки съответно 

ЕЦБ или органи на Европейския съюз; 

       10.1.3. Екипът на фирмата не трябва да се състои от членове, които са извършили 

нарушения на Кодекса за застраховането, Закона за независимия финансов одит или Закона за 

счетоводството за последните 5 години. 

       10.1.4. Фирмата следва да демонстрира, че разполага с поне един екип с теоретични 

познания и минимум 5 години практически опит във финансовия сектор и в оценката на 

големи застрахователи от сферата на животозастраховането и общото застраховане, и включва 

поне един актюер с практически опит в одита или оценката на предприятия от сферата на 

животозастраховането и общото застраховане, което съответства на изискването по точка 

10.2.1. 

 

10.2 Назначаване на независими външни експерти за всеки конкретен застраховател 

       10.2.1. За прегледа на всеки конкретен застраховател фирмата представя отделен екип, 

като същевременно има правото да назначи един и същи или различен 

(съдружник/директор/управител) за различните участващи застрахователи. Екипът, необходим 

за всеки участващ застраховател, ще се състои от поне 1 ръководител 

(съдружник/директор/управител) с експертни познания в прегледа на активи и пасиви на 

големи застрахователи с поне 5 години професионален опит като регистриран одитор, който 

носи крайната отговорност за прегледа, 1 висококвалифициран актюер с приложимия 

международен опит и поне 5 години професионален опит като актюер, 1 експерт/анализатор с 

права на Сертифициран финансов анализатор или друга международно призната 

професионална квалификация от сферата на финансите и 3 експерта с поне 3 години 

                                                 

1
Оценката означава дейности, свързани с проверката на надеждността и адекватността на оценката на стойността на 

активите или пасивите на финансова институция, в т.ч. финансови инструменти, кредитни портфейли или 

портфейли с ценни книжа, капиталови инструменти, привлечени ресурси и прието обезпечение. 
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практически опит в одита и оценката на големи застрахователи от сферата на 

животозастраховането и общото застраховане. 

 

       10.2.2. За да се сключи договор с конкретен участващ застраховател за ПБ, независимият 

външен експерт трябва да отговаря и на следните допълнителни изисквания: 

1. да не е извършвал задължителен одит, консултиране или друг вид дейности по отношение 

на съответния участващ застраховател или групата, към която принадлежи застрахователят 

към момента на избора и по време на оценката; 

2. да не е извършвал задължителен одит, консултиране или друг вид дейности по отношение 

на съответния участващ застраховател или групата, към която принадлежи застрахователят 

през последните 5 години преди прегледа; 

3. за фирмата или някой от членовете на екипа не трябва да има съмнения за потенциален 

конфликт на интереси; 

4. експертът-актюер трябва да е квалифициран актюер, член на международно призната 

Актюерна асоциация.  

 

В хода на прегледа независимият външен експерт ще използва поне 1 независим оценител 

(или служител на независим външен експерт, или нает отделно) с необходимата 

компетентност съгласно Закона за независимите оценители. Независимият оценител не трябва 

да е извършвал оценка на активи на съответния застраховател през последните 5 години и за 

него не трябва да има съмнения за конфликт на интереси. 

 

Прегледите се подписват и преподписват от международен партньор (т.е. такъв, базиран 

извън България).  

10.3. Документи, които да бъдат изпратени на КФН, и избор 

Изборът се основава на оценката на спазването на критериите за допустимост. За да се 

гарантира спазването на установените в точка 10.1 критерии, кандидатите изпращат следните 

документи: 

1. Декларация от законните представители на фирмата за съответствие с изискванията по 

точки 10.1.1 и 10.1.4 на критериите за допустимост. 

2. Подробно писмено описание, подписано от законните представители на фирмата, на опита 

на фирмата, което отговаря на изискванията на точка 10.1.2., съвместно с декларация, 

подписана от законните представители на фирмата в потвърждение на точността на 

информацията. 

3. Автобиографии, подписани от съответното лице и от поне един законен представител на 

фирмата, където са представени подробности за квалификацията и опита на екипа, в 

съответствие с изискванията на 10.1.4. 

 

10.4. Документи, които да се предоставят на КФН за назначаване на независими външни 

експерти за всеки конкретен застраховател 

1. Независимият външен експерт предоставя на КФН автобиография на съдружника или 

друго(и) лице(а) във фирмата, което отговаря за прегледа и подписването на доклада, заедно с 
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автобиографиите на всички членове на екипа. Автобиографиите включват точна информация и 

подходящи подробности за типа преглед, извършван от персонала, като в тях се посочват 

възможностите и способностите за извършване на прегледа, както и подробности относно 

приложимия конкретен опит. Всяка автобиография следва да се подпише от съответното лице 

и поне от един законен представител на фирмата. 

2. подробен план за това как заявителят предлага да извърши прегледите, в т.ч. по отношение 

на актюерната работа; 

3. подробности за приложимите общи условия; 

4. как може да се гарантира поверителността и да се предотврати конфликтът на интереси. 

 

Освен това от кандидатите се изисква да изпратят описание на методологията за 

ценообразуване, която да се използва при задаването на цени на прегледите. Всички 

елементи трябва да се изпратят на КФН както на английски, така и на български език. 

 
Прегледът на участващите дружества (застрахователни групи, попадащи в обхвата на 
прегледа) трябва да бъде уредено в договор на застрахователното дружество, принадлежащо 
към застрахователната група.  
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Анекс № 1 

Застрахователи, участващи в ПБ 

№  Участници от застрахователния сектор 

Списък с местните лицензирани общозастрахователни дружества 

1. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АРМЕЕЦ“ 

2. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БЪЛГАРИЯ“ 

3. БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ (БАЕЗ) ЕАД 

4. "Застрахователно акционерно дружество "Булстрад Виена Иншурънс Груп"" АД 

5. "ЗД "Бул инс"" АД 

6. ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД 

7. „ЕВРОИНС – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗЕАД“ ЕАД 

8. "Застрахователно дружество Евроинс" АД 

9. "Фи Хелт Застраховане” АД 

10. "Дженерали застраховане" AД 

11. „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД 

12. „ХДИ Застраховане“ АД 

13. "Здравнозастрахователно дружество – Планета" ЕАД 

14. "Застрахователно акционерно дружество "Здравноосигурителен институт"" АД 

15. "Застрахователно акционерно дружество "Асет Иншурънс"" АД 

16. " Застрахователно еднолично акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве" ЕАД 

17. Застрахователна компания „Медико – 21“ АД 

18. Застрахователна компания „Надежда“ АД 

19. Застрахователно дружество „ОЗОК Инс“ АД 

20. ЗАД „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД 
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21. "Застрахователна компания Лев Инс" АД 

22. ЗД СЪГЛАСИЕ АД 

23. ТОКУДА ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД 

24. "ОББ - Ей Ай Джи застрахователно дружество" АД 

25. 
"Обединен здравноосигурителен фонд Доверие застрахователно акционерно 

дружество" АД 

26. "Застрахователна компания УНИКА" АД 

27. ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД 

28. ЗАД „ЕНЕРГИЯ“ АД_ 

29. ""Европейска здравноосигурителна Каса" Застрахователно акционерно дружество" АД 

Списък с местните лицензирани животозастрахователи  

30. "Застрахователно акционерно дружество "Алианц България Живот"" АД 

31. "ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп"" АД 

32. "Застрахователно еднолично акционерно дружество ЦКБ Живот" ЕАД 

33. “ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД  

34. "Дженерали Животозастраховане" АД 

35. ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД 

36. „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД 

37. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ ЕАД 

38. Животозастрахователна компания „Съгласие“ ЕАД  

39. ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД 

40. Кооперация "Синдикална взаимозастрахователна кооперация - СИВЗК" 

41. ЗАД СОЖЕЛАЙФ БЪЛГАРИЯ АД 
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42. 
"ОББ-Алико животозастрахователно дружество" АД 

43. "Застрахователна компания Уника Живот" АД 

44. Кооперация "Взаимозастрахователна кооперация "Добруджа - М - Живот"" 

Списък на местните презастрахователи 

45. ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД 

Списък на българските застрахователни групи 

46. 
Армеец Застраховане (Дружеството има дъщерно дружество: Итил Армеец, 

Русия) 

47. 
Евроинс Иншурънс Груп (Застрахователно холдингово дружество) и Еврохолд 
България (смесено финансово холдингово дружество, идентифицирано като 

финансов конгломерат) 

48. 

„Лев Корпорация“ (Дружеството е предприятие с дял в Лев инс, 

Животозастрахователен институт и Животозастрахователен институт) и Лев 

Инс (Дружеството е предприятие с участие в Здравно-осигурителен институт и 

Животозастрахователен институт) 

49. ОЗК Застраховане (Дружеството има дъщерно дружество ОЗОК Инс) 

50. 
ДОВЕРИЕ – Обединен холдинг (Дъщерните дружества на компанията за 

Застрахователна компания „Медико-21“ АД и Обединен здравно-осигурителен фонд 

„Доверие“ ЗАД) 

Списък на българските застрахователни подгрупи 

51. БУЛСТРАД Виена Иншурънс Груп 

52. ДЗИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ 

53. Дженерали България Холдинг 

54. УНИКА Иншурънс 

   


