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Георги Драганов*

Резюме: В разработката се проследя-
ват процесите, които се развиват на за-
страхователния пазар. Изследването е на-
сочено към концентрацията на застрахова-
телния капитал. Очертани са и основните 
направления, в които се извършва концен-
трацията. Специално внимание е отделено 
на сливанията, които са най-разпростране-
ни в застрахователния бизнес. 

Връзката между банки и застраховател-
ни дружества и появата на т.нар. "банково 
застраховане" се разглежда в тяхното вза-
имно "проникване".

Влиянието на концентрацията на за-
страховането, и по-точно нейното влияние 
върху застрахователния бизнес, е разгле-
дано в три направления – върху премийния 
приход, върху разноските на застраховате-
ля и върху развитието на риска.

Ключови думи: застраховане, застра-
хователно дружество, застрахователен 
риск, застрахователен пазар, сливане, за-
страхователен конгломерат, банково за-
страховане.

JEL: G22.

1. Общи бележки

През последното десетилетие застра-
хователните пазари все повече се 

насочват към стратегическа и операционна 
интеграция. Те проявяват стремеж за взаим-
но свързване. Освен това всеки застрахова-
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телен пазар – Европейски, Северноамерикан-
ски, Латиноамерикански, Азиатски или Япон-
ски, Новозеландски и Австралийски, трябва 
да бъде нещо повече от конкуренция между 
застрахователните дружества. На него 
трябва да се предлагат пълен набор от за-
страхователни продукти. Дори и в услови-
ята на криза, застрахователен пазар, кой-
то не задоволява търсенето срещу всички 
опасности (рискове) и пълно покритие на 
причинените вреди от тях, е един неуспял 
пазар, пазар, който не може да постигне 
ефективни резултати.

Застрахователен пазар, на който "иг-
рачите" са застрахователни дружества 
с малки финансови възможности, води до 
твърде големи рискове, свързани с непла-
щане или частично плащане на застрахо-
вателни обезщетения и застрахователни 
суми; търсене на "вратички" за отказ от 
плащане. Особено неефективен е такъв па-
зар в периоди на криза, защото:
  се увеличават рисковете, което е пред-

поставка за по-големи застрахователни 
плащания; нарастват застрахователни-
те измами;

  се засилват нежеланията на застрахо-
вателите да избягват да застраховат 
"големите" и катастрофичните рискове;

  в някои страни проблемите са още по-
големи и са свързани с инфлацията, нара-
стване на цените, ниските доходи и пр.;
Застрахователният пазар се лута в едни 

граници на оформяне и хаос. Границите на 
оформяне се свързват с внедряване на нещо 
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ново, а на хаоса – на всяка цена да се спе-
челят клиенти, независимо от средствата, 
чрез които се постига това - намаляване на 
тарифните ставки, даване на бонуси и др. И 
това става, без да се съобразяват със за-
страхователните приоритети. 

В една такава атмосфера "интелигент-
ният" застраховател търси начини за по-
добряване на застрахователните услуги. А 
това може да стане само по пътя на кон-
центрацията. По този начин се създават 
възможности за разширяване на обхвата на 
предлаганите на застрахователния пазар 
застраховки, предлагане на нови застрахо-
вателни продукти, въвеждане в работата на 
застраховка на действителната стойност 
на имуществата, разширяване гамата на 
практикуваните застраховки "живот" и пр. 

При оценка на тенденциите за развитие-
то на застрахователния бизнес, трябва да 
се вземат предвид неговите особености.

Първо, промените в социално-икономи-
ческото и научно-техническото развитие. 
Това развитие предизвиква промени в обек-
тите за застраховане, субектите, които 
търсят услугите на застрахователите, 
застрахователните плащания, появата на 
нови рискове, изменения в провежданата 
превантивна дейност и мястото на за-
страховането, въвеждане на нови методи 
за прогнозиране на застрахователната 
дейност и оценката на причинените от ре-
ализирането на рисковете вреди и пр.

Второ, възстановяването на предк-
ризисното състояние на икономиката и 
стабилизиране на икономическия растеж. 
Това довежда до увеличаване на доходите, 
намаляване на безработицата, което се 
отразява върху трудовата заетост. Само 
икономика, която осигурява икономически 
ефективна заетост, създава възможност 
за трайно развитие на някои от основните 
видове застраховки.

Трето, създаването на интелектуален 
капитал, което е предпоставка за повиша-
ване на застрахователната култура.

Четвърто, промените в секторните, 
отрасловите и продуктовите структури, 
чрез които се осигурява висока ефектив-
ност. Тези промени изменят структурата 
на приходите от застрахователни премии, 
т.е. извършва се преструктуриране на за-
страхователните състави.

Пето, промените в експортните струк-
тури, т.е. структурата на износа, която 
ще се отрази върху застраховането на то-
варите по суша, вода и въздух.

Шесто, информационно-комуникацион-
ните, екотехнологиите, технологиите на 
нови материали, нови източници на енер-
гия и пр. Те са причина за появата на нови 
рискове, което се отразява върху отго-
ворностите, които поемат застрахова-
телите.

Седмо, технологическата модернизация 
изисква нови иновационни разработки. Това 
безспорно дава отражение върху промяна-
та не само в рисковата ситуация, но и в ор-
ганизацията на застрахователния бизнес.

Осмо, промените, които се очакват в 
земеделието; повишаване на неговата про-
изводителност води до рязка промяна в 
търсенето на услугите на застраховател-
ните дружества.

Девето, засилването на международни-
те връзки, привличането на чуждестранни 
инвестиции и пр., което е условие за разши-
ряването на работата на застрахователи-
те по застраховки, свързани с международ-
ните икономически отношения.

Десето, с развитие на финансово-кре-
дитните отношения все повече ще се 
търси застраховането, т.е. развиват се 
финансовите застраховки като самостоя-
телен клон на застраховането.

Ясно е, че бъдещото развитие на ико-
номиката, демографските изменения, по-
явата на нови, по-опасни рискове (по чес-
тота и тежина), налагат и организационни 
промени в застраховането. А това, както 
отбелязахме, може да стане чрез концен-
трацията на застрахователния пазар.
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2. Основни начини за концентрация 

Глобализацията на световната иконо-
мика засилва концентрацията на капитала 
в различните отрасли. Освен на макроико-
номическо равнище, глобализацията следва 
да се разглежда и в микроикономически ас-
пект. Това се постига по пътя на концен-
трацията в определени комплексни систе-
ми на съответното стопанство, част от 
което е и застраховането.

Докато глобализацията въплъщава кос-
мополитната природа на капитала, концен-
трацията изразява стремеж към съсредо-
точаването на неговата активност в една 
по-хомогенна икономическа и социална сре-
да. В застраховането това става по пътя 
на сливания, вливания (поглъщания) или обе-
диняване на застрахователните компании. 
Интензивността на този процес до голяма 
степен зависи от състоянието на икономи-
ката на дадената страна, а така също от 
законодателството, което регулира иконо-
мическите процеси и което ограничава мо-
нополистическите сливания, т.е. сливания, 
които оказват влияние върху конкурентно-
то начало на застрахователния пазар. 

Чрез концентрацията се създават усло-
вия застрахователното дружество да из-
ползва в свой интерес:
  териториална близост на различни по 

своето развитие и територия застра-
хователни пазари;

  висока степен на взаимното им преп-
литане;

  международни икономически връзки в 
рамките на отделни територии и пр.
В отделни случаи това равнище на кон-

центрация обуславя формирането на голе-
ми териториални комплекси, които играят 
значителна самостоятелна роля в структу-
рата на световното стопанство. По този 
начин застрахователите имат възможност 
да работят на регионално, субрегионално и 
световно равнище. Чрез един такъв подход 

най-добре се възприемат механизмите на 
глобализацията, откриват се глобалните 
процеси, очертават се предимствата и се 
създават условия и предпоставки за проти-
водействие на бъдещите отрицателни по-
следици на глобализацията1.

Глобализацията, която се извършва в 
световната икономика, усилва концентра-
цията в различните сфери на икономиката. 
Не прави изключение и застраховането.

Процесът на концентрацията на за-
страхователния пазар може да се разглеж-
да в две направления:
  по отношение на обектите, които взе-

мат решение за сливанията;
  по степента на влияние на различните 

йерархически структури.
Самото сливане може да стане от общ 

тип – при образуване на концерн, или специ-
ално – при влизане в застрахователен пул. 
Степента на зависимост обикновено е зна-
чителна и става с подписване на договор 
или споразумение между участниците.

В отделни случаи в понятието "кон-
центрация на застрахователния пазар" се 
включва и нарастването (увеличаването) 
на пазарния дял на застрахователната ком-
пания за сметка на вътрешни ресурси.

Обединяването на застрахователния 
капитал се извършва посредством сливане, 
поглъщане (вливане) или обединяване на за-
страхователните компании. Интензивност-
та в най-голяма степен зависи от състоя-
нието на икономиката и законодателство-
то, ограничаващо създаването на монополи, 
които оказват влияние върху конкуренцията 
на застрахователния пазар. В тази връзка 
класификацията на сливанията, вливанията 
и обединяването изглежда така: хоризон-
тални, вертикални, чрез концентрация или 
по пътя на създаване на конгломерати.

В застрахователния бизнес обединява-
нето на капитала може да стане по отно-
шение на този, който взема решение, и в 

1 Драганов, Хр., 2008.  Застрахователен пазар, С., Университетско издателство "Стопанство", с.  201.
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зависимост от правата и задълженията на 
различните структури.

Най-често концентрацията се извърш-
ва чрез сливания. Под сливания се разбира 
обединяване на две и/или повече застрахо-
вателни дружества с цел създаването на 
една правна и икономическа единица2. Осъ-
ществяване на сливането може да стане и 
между застрахователни дружества, които 
работят (са се специализирали) по сходни 
видове застраховане (животозастраховане, 
здравно застраховане). Освен това сливани-
ята могат да бъдат от общ тип (например 
цялата застрахователна компания при съз-
даването на концерн) и специални сливания 
(създаването на застрахователен пул).

По принцип не може да се извърши сли-
ване между застраховател и друга /и сто-
пански единици, които са от друг отрасъл 
на икономиката.

Основната цел, която се преследва чрез 
сливанията, е да се постигне по-добро функ-
циониране на застрахователната компания, 
което е условие за увеличаване на нейния 
премиен приход и ръста на печалбата.

Всяко сливане води до увеличаване на за-
страхования портфейл, което дава възмож-
ност за постигането на закономерно про-
явление на риска. Това от своя страна поз-
волява правилното оценяване на рисковата 
ситуация по даден вид застраховане и като 
следствие от това определянето на тариф-
ните ставки до един размер, който не е съо-
бразен с най-вероятното развитие на риска. 
Това е така, тъй като към рисковата премия 
не се калкулира добавка за сигурност. Така 
новообразуваната застрахователна компа-
ния може да си позволи да работи с т.нар. 
конкурентни премии. По този начин малките 
застрахователни дружества постепенно се 
"изтласкват" от застрахователния пазар 
като неконкурентни.

Основната цел, която се преследва със 
сливанията, като правило е извличането 

1 За подробности виж Адамчук, Н.Г., 2004.  Мировой страховой рынок на пути к глобализации, М.

на допълнителни преимущества при функ-
ционирането на застрахователното дру-
жество и като следствие на това – бър-
зо нарастване на застрахования състав и 
увеличаване на печалбата. Но чрез сливани-
ята се преследват и по-широки цели – ут-
върждаване на застрахователния бизнес в 
условията на криза.

Много често големината на застрахо-
вателното дружество може да се увеличи 
вместо със сливане по пътя на прехвърляне 
на застрахователния портфейл или части 
от него на друг застраховател. При този 
начин заедно със застрахования портфейл 
се прехвърлят и всички активи и пасиви; 
всички задължения, които са към застра-
хованите. В отделни случаи договорните 
отношения между новосключените застра-
хователни договори и предишните застра-
хователи остават в сила без право на раз-
трогване от последния. 

През последните години вместо сливане 
се прилага методът на преливане на част 
или целия застрахован състав на друга за-
страхователна компания. Прехвърляне ста-
ва и на всички пасиви и активи, т.е. пра-
вата и задълженията, които са поети към 
застрахованите. Най-често договорните 
отношения между новия и предишния за-
страховател остават в сила, без право на 
разваляне от страна на новото застрахо-
вателно дружество.

В случаите, когато се прехвърля по-го-
лямата част от застрахования портфейл, 
новият застраховател често получава 
правото да се разпорежда с основния капи-
тал. По такъв начин, при предаването на 
по-голямата част от капитала, най-добре 
се виждат общите черти на прехвърлянето 
на капитала със сливанията. Има обаче и 
значителни преимущества. 

Преимуществата, които са налице при 
прехвърляне на застрахования портфейл, в 
сравнение със сливанията се свеждат до 
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опростяването на правната процедура. За-
страхователната компания, която прехвър-
ля застрахования портфейл, или оставя за 
себе си част от него, или това оставяне е 
само формално, като правило тя повече не 
се занимава със застраховане и в послед-
ствие преминава към ликвидация или се на-
сочва към друг вид дейност.

Ако в качеството на предаваща застра-
хователна компания е взаимозастрахова-
телно (кооперативно) дружество, а прие-
мащата страна има друга правна форма, 
могат да възникнат усложнения, свързани с 
членовете на кооперативното дружество. 
И тук основното е търсене на компенсации 
от тяхна страна, поради прекратяване на 
членството им в застрахователното дру-
жество, т.е. възникват спорове във връзка 
с обезщетението, което трябва да полу-
чат кооператорите.

Беше време, когато в практиката се 
прилагаше вертикалното и хоризонтално-
то сливане. През последните години раз-
пространение получават конгломератните 
сливания. Те се осъществяват на практика 
в три разновидности:
  сливане, чрез което се разширява спек-

търът на предлаганите застрахова-
телни услуги. То става между компании, 
които предлагат на застрахователния 
пазар различни застрахователни про-
дукти. По такъв начин се дава възмож-
ност за повишаване на конкурентното 
превъзходство; чрез него се увеличава 
и финансовата стабилност на новата 
корпорация;

  сливане, чрез което се постига терито-
риално (географско) разширяване на за-
страхователната дейност. В този слу-
чай новата застрахователна компания 
продължава да практикува застрахова-
телна дейност, но това става в различ-
ни региони. Така се намалява вероят-
ността за отклонения във възприетите 
застрахователно-технически величини 
при определяне на застрахователната 

премия, т.е. налице е териториално из-
равняване на риска; на застраховател-
ния пазар се предлага по-ефективна 
застрахователна защита. Компанията 
е по-конкурентоспособна; получава по-
добро пласиране на предлаганите за-
страхователни продукти; намалява се 
нуждата от презастраховане, което е 
предпоставка за задържане на по-голяма 
част от премийния приход от страната 
на застрахователното дружество;

  собствено конгломератно сливане. Това 
е обединяване на компании, които са 
близки по застрахователна дейност. 
Отделният бизнес се явява като част 
от корпоративната стратегия на но-
восъздадената структура. Това става 
чрез използване на механизмите за сли-
ване или вливане. За тази цел компани-
ята може да провежда "отлюспване" 
(spinoff) и продажба (direstitur) на отделни 
подразделения. 
При разбиване, компанията майка в ре-

зултат на серия "отлюспвания" се преобра-
зува в няколко независими нови юридически 
лица, а самата тя престава да съществува.

При отделянето, част от акционерите 
получават дялове в новата компания в за-
мяна на своя дял в компанията майка. Това 
става в определено съотношение. По такъв 
начин акционерите се разделят на две гру-
пи: акционери, притежаващи акции от ком-
панията майка, и акционери, притежаващи 
изключително акции от старата компания. 

При положение, че подразделенията се 
предлагат на свободна разпродажба на ши-
рок кръг лица, тази операция се нарича от-
деляне (carve-out).

Тенденцията към нарастване на концен-
трацията постоянно се увеличава и придо-
бива, в променящите се икономически усло-
вия, нови черти. Много бързо се развиват 
финансовите конгломерати. Това са конгло-
мерати, в състава на които влизат различ-
ни финансови учреждения. Контрол върху 
тяхната дейност осъществяват различ-
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ни държавни органи за надзор. В България 
това е Комисията за финансов надзор. Тя 
има следните основни цели:
  защита на интересите на инвеститори-

те, застрахованите и осигурените лица;
  осигуряване на стабилност, прозрач-

ност и доверие на финансовите пазари, 
включително чрез правила и системи за 
управление на рисковете на тези пазари;

  осигуряване на адекватна и стабилна 
инфраструктура на финансовите пазари.

  Основни функции на Комисията за финан-
сов надзор в Р България са:

  регулира дейността на поднадзорните 
лица, като приема наредби, предвидени 
в закон, и издава инструкции и указания, 
съобразно целите, упоменати по-горе;

  осъществява държавния надзор по За-
кона за публичното предлагане на ценни 
книжа, Закона срещу пазарните злоупо-
треби с финансови инструменти, Закона 
дружествата със специална инвести-
ционна цел, Закона за дейността на ко-
лективните инвестиционни схеми и на 
други предприятия за колективно инве-
стиране и Закона за пазарите на финан-
сови инструменти;

  осъществява държавния застраховате-
лен надзор по Кодекса за застраховане-
то и Закона за здравното осигуряване;

  осъществява държавния осигурителен 
надзор по Кодекса за социално осигуряване;

  Комисията за финансов надзор е компетен-
тен орган по прилагането на Регламент 
(ЕО) № 1060/2009 на Европейския парла-
мент и на Съвета от 16 септември 2009 г. 
относно агенциите за кредитен рейтинг 
(ОВ, L302/1 от 17 ноември 2009 г.), наричан 
по-нататък "Регламент 1060/2009";

  Комисията за финансов надзор е компе-
тентен орган по прилагането на Регла-
мент (ЕС) № 236/2012 г. на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 март 2012 
г. относно късите продажби и някои ас-
пекти на суапите за кредитно неизпъл-
нение (ОВ, L86/1 от 24 март 2012 г.), 

наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 
№ 236/2012", с изключение на случаите, 
когато са предоставени в изрична ком-
петентност на министъра на финанси-
те съгласно Закона за държавния дълг, а 
също така е и орган, отговорен за коор-
диниране на сътрудничеството и обмена 
на информация съгласно чл. 32, ал. 2 от 
Регламент (ЕС) № 236/2012;

  разработва и прилага правила и системи 
за управление на рисковете на финансо-
вите пазари.
Мащабите на сливанията, поглъщания-

та, обединенията в застрахователния от-
расъл са толкова големи, че излизат извън 
границите на националните територии. В 
това направление могат да бъдат образу-
вани четири групи: национални вътрешно-
отраслови; интернационални вътрешно-
отраслови; национални междуотраслови; 
интернационални отраслови.

Последната група тепърва ще се разви-
ва. В бъдеще тя все повече ще придобива 
значение.

Близо половината от сливанията и 
поглъщанията, които са осъществявани 
в Европа, са междунационални. Ако обаче 
приемем, че Европа е едно цяло (единен ев-
ропейски пазар), то частта на последните 
намалява до 20 %. В останалия свят само 
10 % от сделките са международни слива-
ния (поглъщания).

Освен междунационални сливания, все 
по-често в практиката се срещат меж-
дуотраслови обединения между банки и за-
страхователни дружества, между банковия 
и застрахователния сектор.

3. Концентрация на капитала 
в застрахователния бизнес

3.1. Общи бележки

Концентрацията, както вече отбеляз-
ахме, е средство за повишаване на власт-
та за разпореждане, която притежава една 
инстанция за вземане на решение. В този 



87

Статии

смисъл концентрацията в застраховането 
има две основни форми:
  увеличаване на застрахования състав в 

стопанството на застрахователното 
дружество;

  обединяване на няколко, до даден момент 
самостоятелни, застрахователни друже-
ства. В този случай един застраховател 
печели власт за разпореждане и вземане 
на решение, за сметка на друг застра-
ховател, който се е отказал напълно или 
частично от своята самостоятелност. 
Външната правна форма в този процес 
има второстепенно значение.
Концентрацията в застрахователния 

бизнес е твърде разнообразна. Основните 
нейни форми могат да се обособят в чети-
ри основни категории3:

а) Съюзи, които имат за цел запазване 
на някои общи интереси на включените в 
тях дружества – типови условия, проучване 
на риска, представителство в областта 
на оценката на вредите, изследване на за-
страхователния пазар и др.;

б) Застрахователни картели. При тях 
се установяват известни задължителни 
условия за изпълнение от техните членове 
– общи условия и застрахователни тарифи, 
уеднаквяване на комисионните и др.;

в) Застрахователни концерни. При тях 
формите на концентрация се свеждат до 
система на "участие" и "общността на ин-
тересите". Основната разлика между тях 
се свежда до:
   при "участие" е налице общност на капи-

талите (преливане на акционерния капи-
тал – едностранно или взаимно) и произ-
тичащата оттук общност в печалбата 
(дивидентите);

  при "общността на интересите" учас-
тието в печалбата става на базата 
на договор между влезлите в концерна 
застрахователни дружества. С него 
се установява едно или друго участие 

в печалбата. Най-често се среща обе-
диняване в управлението на концерна. 
В практиката се създават и условия за 
"договорна общност", при която "прос-
тият" концерн се превръща в "сложен", и 
по този начин съчетава в себе си белези 
на двете основни форми на концентра-
ция. Това обаче зависи от преплитането 
на капиталите;
г) Съюзи, които водят до оперативна 

застрахователна дейност. Те се изграж-
дат по отделни застрахователни клонове 
(пожар, градушка, злополука, гражданска 
отговорност, живот).

Между тези форми на застраховател-
ни обединения най-важната и безусловно 
господстваща роля играят концерните. 
Те са и най-сложната система на застра-
хователни обединения. При тях едно за-
страхователно дружество може да влезе 
едновременно в състава на няколко кон-
церна, било като участник в акционерния 
капитал, или на началата на "договорната 
общност на интересите". И още нещо – 
един концерн може да влезе в състава на 
друг концерн или свързването да стане по 
друг начин.

Всичко това превръща застраховател-
ните концерни в своеобразен организацио-
нен лабиринт с множество, понякога чудно-
вати преплитания, пресичания, а понякога и 
"строго потайни преходи и съобщения".

Когато говорим за концерните като ос-
новен начин на концентрация, в застрахо-
ването са известни два основни вида кон-
церни. Първият е т.нар. чисто застрахова-
телен концерн. Той обединява дружества, 
работещи само в областта на застрахова-
нето. Това обединение може да бъде само 
от застрахователни или от застрахова-
телни и презастрахователни дружества. 
Винаги обаче преобладаващо значение има 
застраховането. Това са концерните, кои-
то водят до глобализацията. При тях ръко-

3 За подробности вж. Драганов, Хр., цит., съч., с. 206 и сл.
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водна роля могат да имат или преките за-
страхователи, или презастрахователите.

"Чистият" застрахователен концерн 
може да бъде изграден между пряк застрахо-
вател и презастраховател, координация или 
субординация (лат. – под, и ordination – под-
държам) на застрахователните дружества, 
и правна форма на държавни застраховател-
ни компании (в субординационен концерн). 
Правната форма на влизащите в последния 
застрахователен концерн може да бъде ак-
ционерно дружество, взаимозастраховател-
но дружество или холдингова компания.

Акционерното и взаимозастраховател-
ното дружество определят историческите 
корени на концерна, тъй като повечето голе-
ми застрахователни дружества и публично-
правни застрахователни компании са акцио-
нерни дружества. В този случай обаче възник-
ва проблем за финансирането на дейността 
на дъщерните компании, тъй като компания-
та майка може да финансира потребностите 
от капитал само за сметка на печалбата.

Холдинговата компания се явява относи-
телно по-нова форма. Тя се среща в много 
големи концерни и се явява в качеството на 
незастрахователна компания. Основни нейни 
функции, от една страна, е контролът над 
компаниите, влизащи в концерна, чрез дялово-
то участие, а от друга страна – стратеги-
ческото управление на всички концерни. Упра-
влението на текущата дейност се предос-
тавя на застрахователните компании, които 
също са обект на застрахователен надзор.

Вариант на "чистия" застрахователен 
концерн е тогава, когато видовете застра-
ховки, предлагани на застрахователния па-
зар от основната (главната) компания в 
един субординационен концерн. Това може 
да стане само когато това се извършва 
между животозастраховане и смесено за-
страховане, медицинско застраховане и 
смесено застраховане, застраховане на 
кредити и презастраховане.

На практика преобладават концерните, 
начело на които стоят компаниите, про-

веждащи смесено застраховане, тъй като 
в тези компании е налице малка вероят-
ност за възникване на противоречия с 
принципите за разделението на застрахо-
ването по отрасли, т.е. в по-малка степен 
основната компания е подложена на опас-
ността от страна на дъщерните компа-
нии, провеждащи животозастраховане, и 
затова не оказват отрицателно влияние 
върху вредите, които понася компанията 
майка.

"Чист" концерн може да има и когато за-
страхователните компании осъществяват 
един и същ вид застраховане:
  обикновен концерн (една компания рабо-

ти по животозастраховане, друга по ме-
дицинско застраховане и т.н.);

  сложен концерн (няколко компании рабо-
тят по животозастраховане, няколко 
застрахователни компании работят по 
медицинско застраховане и т.н.).
Най-често срещаният в практиката е 

обикновеният концерн.
Концернът има и свои недостатъци. Те 

са свързани с неговата големина и сложна 
организация, което налага много голяма 
координация в дейностите на компании-
те, включени в концерна. Реализирането на 
това на практика предполага твърде слож-
ни модели и като правило, правене на ком-
промиси, тъй като в резултат на реоргани-
зациите в концерна и създаването на нова 
организационна структура възникват до-
пълнителни усложнения. Също така твърде 
сложно е и изравняването на риска между 
застрахованите портфейли на различните 
застрахователни компании. При концерна 
се появяват стълкновения при разделяне на 
застрахователните отрасли.

Освен това, даден концерн може да 
разшири своята дейност и в незастра-
хователни сфери, особено в сфери, които 
предлагат финансови услуги. В този случай 
се появяват допълнителни подразделения, 
имащи функции, които нямат нищо общо 
със застраховането.
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В практиката има и смесени концерни, 
т.е. такива, които обединяват застрахо-
вателни дружества и предприятия, които 
работят в други отрасли – промишленост, 
търговия, финансови институции, банки и 
др. Особено активно през последните годи-
ни се развиват финансовите конгломерати.

3.2. Свързване между банките 
и застрахователните дружества 

Най-често срещани финансови конгло-
мерати са обединения между застрахова-
телно дружество и банка. Причината за 
това обединяване се свързва с предоставя-
нето на набор от финансови услуги. И може 
би това е най-приемливият начин за обеди-
няване на двете услуги (банкова и застра-
хователна). Факторите, които обуславят 
свързването на банката със застрахова-
теля, са:
  Основна движеща сила на даден процес 

е преливането (прехвърлянето) на парич-
ните ресурси от кредитно-финансовите 
институции на неорганизирания пазар на 
заемен капитал. Традиционната функция 
на кредитните организации се явява по-
средничеството между икономическия 
агент, имащ излишъци от парични сред-
ства, и агента, изпитващ нужда от тях, 
т.е. преразпределяне на средства. За из-
миналото десетилетие на формиране на 
активите и пасивите на банките оказа-
ха влияние някои структурни изменения. 
Що се касае до активите, то кредитни-
те учреждения се сблъскаха с измества-
нето на директните банкови заеми от 
пазарни източници на финансиране. На-
пример, големите корпорации, ползващи 
се с голямо доверие, предпочитат да пус-
кат облигации и други ценни книжа за на-
биране на необходимия капитал. Относ-
но пасива – съществува голямо по обем 
преливане на депозитни средства в нови 
финансови продукти, предлагани от раз-
лични компании от финансовия сектор на 
икономиката.

Освен това, банките се сблъскаха с нови 
изисквания по отношение размера на необ-
ходимия основен капитал, оказващ влияние 
на ръста на банковата печалба. Пример за 
значителни изменения в това направление 
е увеличението на обема на извънбалансо-
вите операции и ръста на броя на сделки-
те, свързани с получаване на възнагражде-
ние (например, финансовия инженеринг, ин-
вестиционния консултинг и продажбата на 
застрахователни услуги).

Банките търсят нови източници на до-
ход, но без да повишават нивото на собст-
вената си ликвидност. Доход, получен 
като възнаграждение, е най-предпочитан 
източник за диверсификация на предлага-
ните услуги. Изпълнявайки функцията на 
агент (или брокер) на застрахователната 
компания, банките увеличават своите по-
стъпления и разширяват количеството на 
предлаганите услуги, близки или свързани с 
основната им дейност.

Ролята като агент на застраховате-
лите е възникнала поради взаимодопълва-
нето на банковите и застрахователните 
услуги. Има и друго обяснение, което се 
състои в това, че както банките, така и 
застрахователните компании, намаляват 
разходите на предлаганите услуги, като 
разширяват техния спектър. Тази страте-
гическа крачка от страна на банките към 
застрахователната дейност се стимулира 
и от редица други фактори, като например 
перспективата за развитието на застра-
хователния пазар, данъчните облекчения и 
постепенната либерализация на вътреш-
ния финансов сектор.

Възможността да задължат клиентите 
да "закупят" застрахователна полица "жи-
вот" при получаване на кредит е едно от 
задължителните условия за неговото от-
пускане. Чрез нея се гарантира връщането 
на кредита за придобитото имущество; 
осигурява се контрол върху плащанията на 
клиентите; създава се база данни за по-
тенциални клиенти за застраховане. Всич-
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ко това способства застрахователите да 
имат изгода от развитието на отрасъла, 
както и допълнителна мрежа за пласмент 
на застрахователните продукти.

При наличието на една голяма конкурен-
ция на застрахователния пазар, застрахо-
вателите не проявяват интерес към не-
традиционните за тях направления. Осо-
бено това е подчертано, когато банките 
решават да създадат собствени застра-
хователни компании. Така те стават кон-
куренти на застрахователите, опитвайки 
се да използват евтиното финансиране и 
допълвайки своята дейност с предлагане 
на застрахователни услуги.

Основните фактори, които подтикват 
банките към тази крачка, са:
  значителното изменение в структурата 

и числеността на населението;
  изменение на потребителското търсене;
  изменение в тенденциите на спестява-

нията.
Темповете на ръст на населението в ня-

кои части на света (напр. Европа) същест-
вено са намалели, а това довежда до уве-
личаване на средната продължителност 
на живота, което е условие за застаряване 
на населението. Едно такова структурно 
изменение на населението и на неговата 
численост неминуемо оказва влияние вър-
ху социалната защита на населението. 
Увеличаването на лицата в пенсионна въз-
раст и намаляване на заетите лица, т.е. 
увеличаване на безработицата, води до 
"натоварване" на системата за държавно 
пенсионно осигуряване. Доколкото пенсион-
ните фондове работят на принципа на пре-
разпределение, намалява техният източник 
на финансиране, като едновременно с това 
се увеличават разходите. Всичко това за-
труднява поддържането на определено ниво 
на пенсионното осигуряване.

Когато темповете на инфлация остават 
ниски, а реалната процентна доходност при 
спестяванията е висока, населението има 
реален стимул към дългосрочни инвестиции. 

Освен това, животозастрахователният до-
говор става привлекателен като начин за 
спестяване, в случаите, когато средната 
ставка на дългосрочните застраховки "жи-
вот", получена при актюерските разчети, 
е конкурентоспособна, но при наличие на 
данъчни облекчения. По този начин в някои 
страни от Европейския съюз се увеличава 
частта, която се пада на животозастра-
ховането към останалите спестявания на 
населението. В резултат на което застра-
хователите имат възможност за създаване 
на "спестовни пулове", което се прави преди 
всичко само от банките.

3.1.2 Банково застраховане

Бъдещето в развитието на застрахо-
ването е само ако се търсят нови сегмен-
ти на застрахователния пазар. Може би и 
това е причината съвременният бизнес да 
се стреми към разширяване на начините за 
привличане на клиенти. 

Интензивният ръст в развитието на 
застрахователния пазар може да се смя-
та за приключен; неговото развитие с 
досегашните методи на "продажба" на за-
страховките е в стагнация. Това е причина 
застрахователите да разработват нови 
пътища за сключване на застраховки, за 
предлагане на своите застрахователни ус-
луги; да създават удобни начини на своите 
потенциални клиенти при сключването на 
застраховки.

Може би ще има възражения, че сключ-
ването на застраховките е индивидуален 
процес, процес между застрахователния по-
средник и кандидата за застраховане. Това 
е така, но в ХХІ в. клиентите на застра-
хователните компании искат по-облекчен 
начин за сключване на застраховката. За 
тях е важно сключването на застраховка-
та да става по нов начин, но само ако той 
не съдържа подвеждащи моменти. Така на 
хоризонта се появяват мултиатрибутните 
услуги. Появява се и съвместната дейност 
между банките и застрахователите. Бан-
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ково-застрахователните мултиатрибут-
ни услуги са: съвместно пласиране на за-
страховките, т.е. банковото застраховане 
(банкасюранс); финансовото застраховане 
(ассюрофинанс, assurfinance/.

И двете имат много общи черти с фи-
нансовите конгломерати, доколкото банко-
вите и застрахователните групи съсредо-
точават всички възможни начини за пред-
лагане (разпространяване) на застрахова-
телните продукти. Това обаче е само пър-
вият етап на сътрудничество. То се ползва, 
както от банките, така и от застрахова-
телите, независимо че много специалисти 
в областта на застраховането считат, 
че за повишаване на ефективността от 
работата по сключване на застраховки не 
е задължително сливане между банките и 
застрахователните дружества. И затова, 
първата основна форма на сътрудничество 
между банките и застрахователните дру-
жества е банковото застраховане. 

Другата основна форма е застрахова-
телното финансиране. Тази форма на съ-
трудничество се заключава в това, че при 
нея застрахователите имат възможност 
да предоставят финансови услуги.

Обединяването на банковото застра-
ховане и финансовото застраховане се 
получава чрез едно сливане на банковите и 
финансовите услуги (allfinanz). По този на-
чин се "размива" границата не само между 
банките и застрахователите, но и между 
всички субекти, които предлагат финан-
сови услуги. Възможна е и друга форма на 
сътрудничество между банките и застра-
хователните дружества. Тя е налице, кога-
то застрахователната услуга се включва в 
банковия продукт.

Има и друг, макар и непопулярен начин, 
чрез който от влога на даден застрахован 
да се изплащат застрахователните пре-
мии по сключена застраховка "живот", а 
защо не и на всяка друга застраховка. През 
последните години се появи и застрахов-
ка срещу спестовен влог. Връзката между 

банката и застрахователя се заключава в 
това, че застраховката може да се сключи 
за застрахователна сума, която е равна на 
спестовния влог. По този начин се съчета-
ва спестяването със застрахователната 
защита. Следствие на това обединение се 
дава възможност за изпълнение на кредит-
ната програма на банката. Застраховката 
обезпечава отпуснатият кредит.

Ипотечната програма, с която застра-
хователят работи активно, също е част 
сътрудничеството между банките и за-
страхователните дружества. Или чрез 
обединяване на банките и застраховател-
ните дружества се решават твърде мно-
го въпроси. Под каква форма ще работят, 
това зависи от тях. Различни са и начи-
ните за реализиране на маркетинговата 
стратегия по отношение на банковото за-
страховане. До сега в практиката са при-
ети следните подходи:
  банката може да предлага застрахова-

телни услуги чрез създаване на дъщерни 
застрахователни дружества или фили-
али. При това сътрудничество задълже-
нията по сключената застраховка са из-
цяло за застрахователя;

  банката може да "продава" застрахова-
телни продукти, с помощта на застра-
хователната компания-партньор;

  банката може да бъде агент или брокер 
на застрахователното дружество.
Заслужава внимание и един друг въпрос 

на сътрудничество между банките и за-
страхователните дружества. Той обаче 
все още е в начален стадии. Става въпрос 
за т.нар. "застрахователно финансиране". 
Поне засега то почти не се прилага в прак-
тиката. Ассюрфинанс се явява по-рядка 
форма на сътрудничество между застрахо-
вателите и банките, отколкото банковото 
застраховане. Правят се сериозни усилия 
за повишаване ефективността от продаж-
бата на застраховки. Някои застрахова-
телни компании включват в продуктите си 
финансовата компонента. Съвременните 
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продукти по застраховките "Живот" често 
в по-малка степен се свързват с живота 
на хората, а в по-голяма – с инвестиция и 
получаване на доходи от това. Пример за 
това е застраховката "Живот", свързана с 
инвестиционен фонд.

Още един фактор за развитието на "ас-
сюрфинанс" се явява фактът, че независи-
мите застрахователни посредници участ-
ват и в предлагането на финансови услуги. 
Изследвания, проведени в Белгия, показват, 
че 65 % от независимите малки и средни 
застрахователни посредници се занимават 
и с предоставяне на финансови услуги. Де-
лът на финансовите услуги в техните обо-
роти е достатъчно нисък – около 17 % от 
общата сума на комисионните.

Агресивната намеса на банките на за-
страхователния пазар опрости до голяма 
степен провежданите от застрахователите 
банкови услуги за своите клиенти. Това ста-
на причина някои застрахователни друже-
ства да създадат собствени банкови струк-
тури или да купуват малки банки. Този начин 
обаче може да има успех само в определен 
сегмент на пазара, и то за сключване само 
на най-простите застрахователни договори. 
Поне засега предоставянето на банкови ус-
луги от застрахователите е най-сполучливо 
при сливанията с банките и техните поглъ-
щания (вливания). Определено трябва да ка-
жем, че участието на застрахователите при 
предлагането на банкови услуги не дава поло-
жителни резултати. За да се постигне обе-
динението между банки и застрахователи са 
необходими промени в законодателството и 
изясняване на начините за предлагане на за-
страхователни продукти.

В повечето случаи банките осъществя-
ват това чрез своите поделения. Това им 
дава възможност да реализират всякаква 
маркетингова стратегия. При застрахова-
телите е обратно, те работят чрез неза-
висими брокери и не могат да имат непо-
средствен контакт с крайните потреби-
тели на услугата.

Засега банковото застраховане се из-
ползва преди всичко при животозастрахо-
ването. Тази форма постепенно се прила-
га и при рисковото застраховане. Трудно е 
банковото застраховане да се използва при 
неживотозастрахователните продукти. 

4. Влияние на концентрацията 
върху дейността на застрахо-
вателното дружество

Това влияние трябва да се търси по от-
ношение на премийния приход (премийния 
оборот), върху размера на застраховател-
ните разноски и върху финансовата стабил-
ност на застрахователното дружество.

4.1. Влияние върху премийния приход

Мястото на едно застрахователно 
дружество на застрахователния пазар се 
определя от неговата пазарна програма. 
Един разнообразен и индивидуално опреде-
лен асортимент от застрахователни про-
дукти е условие за задоволяване на потре-
бителското търсене на застраховки. Но не 
само това, застрахователите трябва да 
разширяват спектъра от услуги – сервизна 
дейност, финансови услуги и др. За пости-
гане на една такава застрахователна услу-
га е необходимо по-голяма концентрация на 
застрахователния капитал. 

За утвърждаване на такава пазарна по-
зиция, определена роля играе и размерът на 
застрахования състав. Големите застра-
ховани съвкупности създават по-голям ав-
торитет на застрахователя, а това дава 
възможност за по-голяма аквизиционна дей-
ност. Обикновено големият застраховател 
се радва на по-голямо доверие, отколкото 
по-малкият. Същественото предимство на 
по-големия застраховател е и в областта 
на тарифната политика (работа с по-ниски 
тарифни ставки), възможност за застра-
ховане на по-големи по стойност обекти, 
внедряване на нови продукти по опростен 
начин, засилване доверието на застрахова-
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телите и пр. Обикновено застрахованите 
в миналото и сега имат свои "домашни за-
страхователи".

Позицията на едно застрахователно 
дружество на застрахователния пазар 
зависи и от избрания метод на пласиране 
на застрахователните продукти. "Класи-
чески" метод на пласиране на застрахо-
вателните продукти, т.е. сключването на 
застраховки, става чрез голям брой юри-
дически самостоятелни, икономически об-
вързани посредници. Той обаче е достигнал 
едно ниво, при което по-нататъшното по-
вишаване на производителността може да 
се очаква само в ограничени размери. Да не 
говорим за отдавна отречената от прак-
тиката система за създаване на поделения 
(клонове, агенции и др.), чрез която се увели-
чава издръжката. А това оскъпява предлага-
ната застрахователна защита, нещо, което 
е за сметка на застрахованите. Ето защо 
много застрахователни дружества търсят 
допълнителни възможности за пласиране на 
своите застрахователни продукти. Такива 
могат да бъдат банки, съюзи на автомоби-
листите, кооперативни съюзи, пътни бюра, 
професионални организации и др.

4.2. Влияние върху застрахователните 
разноски

Застрахователните дружества извърш-
ват услуги от особен род. Това е причината 
разглеждането на въпроса за производител-
ността на труда да става по други прави-
ла, а не както това е в промишлеността. 
В днешно време рационализирането на ра-
ботата става чрез разширяване на дей-
ността и компютризация на процесите в 
застрахователното дружество. Доколкото 
клиентите на застрахователното друже-
ство желаят индивидуално и лично обслуж-
ване, индивидуален застрахователен дого-
вор и др., рационализирането на процесите 
в застрахователното дружество е ограни-
чено. Това води до по-високи разноски, които 
се калкулират при определяне на тарифните 

ставки. Стремежът, въпреки тези пречки, 
трябва да бъде насочен към въвеждане на 
комплексни застрахователни полици. Това 
може да стане само в работата на едно го-
лямо застрахователно дружество.

Връзката между административните 
разноски и разширяване големината на за-
страхователното дружество е възможна 
преди всичко чрез разширяване на админи-
стративния персонал и на застраховател-
ните посредници. Но тъй като част от 
разноските, които извършва застрахова-
телното дружество, са относително по-
стоянни, всяко разширяване на дружество-
то води до намаляване на разноските.

Относително постоянните разноски не 
се променят от колебанията в производ-
ството, в т.ч. от степента на заетост в 
дадена стопанска единица. В застрахова-
телното дружество степента на заетост 
може да бъде определена само за дадена 
дейност, например за набиране на нови за-
страховки, за управлението, за оценка на 
загубите и т.н. Единна степен на заетост, 
както при едно промишлено предприятие, 
в застрахователните дружества не може 
да бъде констатирана, а още по-малко вне-
дрена. Размерът на относително постоян-
ните разноски до голяма степен зависи от 
увеличаването на производителността на 
труда, която при големите застраховател-
ни дружества е по-голяма. 

Застраховането е стопанска дейност, 
която се извършва извън материалната 
сфера на народното стопанство. Затова, 
когато се говори за производителност на 
труда в застраховането, трябва да се раз-
личава производителност на труда в широк 
смисъл на думата и производителност на 
труда в тесен смисъл на думата. Произво-
дителността на труда в широк смисъл на 
думата е повишаването на ефективност-
та на всеки труд – труд изобщо казано, 
независимо от сферата на приложение. Тру-
дът обаче на работниците и служители-
те, заети в непроизводствената сфера (в 
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сферата на услугите), е абсолютно необ-
ходим, защото е непосредствено общест-
вен труд. В застраховането, като част 
от сферата на услугите, безусловно също 
така трябва непременно да се повишава 
производителността на труда, която може 
да се изрази в една от следните форми:

а) извършване на определени застрахо-
вателни операции с намален разход на труд;

б) увеличаване на качеството на извър-
шените операции с определен или дори аб-
солютно намален разход за труд.

Решаващото предимство на по-голямо-
то застрахователно дружество се състои 
и в това, че принципът на разделението 
на труда и специализацията се прилагат 
много по-добре. Безспорно по-висока про-
изводителност се постига само тогава, 
когато има съгласуваност между звената 
и правилно използване на основните сред-
ства, които се прилагат в дружеството. 
А по-високата производителност се отра-
зява върху разноските, които извършва за-
страхователното дружество.

За разлика от малките застрахователни 
дружества, в които се използват универ-
сално прилагани производствени фактори, 
в големите застрахователни компании се 
използват специализирани фактори, пригод-
ността на които е по-тясна, но затова е 
много по-производителна. Ето и един конкре-
тен пример. В едно малко застрахователно 
дружество има "инспектор за всичко". Той се 
грижи за застрахователните посредници, за 
аквизицията, за регулиране на загубите и 
пр.; неговата компетентност е по всички 
застрахователни продукти, практикувани 
от дружеството. Големият застраховател 
работи със "специални инспектори" за от-
делни задачи, за отделните видове застра-
ховане или за отделните групи клиенти. В 
голямото дружество има тясно специализи-
рани отдели, бюра, сектори и пр. Това води 
до голяма производителност на труда.

Предимствата на голямото застрахова-
телно дружество са свързани и с компют-

ризацията на застрахователните проце-
си. Една пълна компютризация е възможна 
само в голямо застрахователно дружество, 
което има финансови възможности за тази 
цел. Чрез компютризацията подготвеният 
"застрахователен специалист" е заместен 
от специално "школувани специалисти", а 
това води до икономии и намаляване на из-
дръжката на дружеството.

В голямото застрахователно друже-
ство по-добре се използват възможност-
ите на сътрудниците и капацитетът на 
основните средства. Но въпреки това във 
всяко застрахователно дружество има 
"тесни" места. В определена ситуация в 
дружеството една част от сътрудниците 
са свръхнатоварени, докато друга част не-
прекъснато "тикат" работата. В големите 
застрахователни дружества това е почти 
невъзможно.

Разбира се, предимствата на големите 
застрахователни дружества не могат да 
се реализират неограничено. В теорията и 
практиката много добре са известни ефек-
тите, които по отношение на разноските 
могат да поставят малките застрахова-
телни дружества в по-изгодно положение 
от средните и големите дружества. Има 
една оптимална големина на застрахова-
телното дружество по отношение на раз-
носките, свързани с издръжката. Затрудне-
нията на големите застрахователни дру-
жества трябва да се търсят в безусловно 
необходимото високо качество на ръковод-
ство и организация, за да бъдат избегнати 
бюрокрацията, тромавостта и грешките 
при вземане на решение. Този проблем те-
оретично е решен много добре, но не и на 
практика; преходът от средно към голямо 
дружество често пъти изисква нов стил на 
ръководство и внедряване на нови органи-
зационни принципи, които ръководителите, 
съзнателно или несъзнателно, не винаги съ-
блюдават. В такъв случай качеството на 
ръководството може да окаже отрицател-
но влияние върху застрахователните пла-
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щания (обезщетения и разноски).
Вторият недостатък на голямото за-

страхователно дружество е намалената 
гъвкавост по отношение на промените на 
застрахователния пазар.

4.3. Влияние върху развитието на риска

Това е въпрос, който има голямо значе-
ние за застрахователното дружество. Ви-
наги, когато се разглежда въпросът за го-
лемината на дружествата, които работят 
на застрахователния пазар, основателно 
се поставя въпросът: Как концентрацията 
влияе върху сигурността на дружеството, 
т.е. намалява ли неговият застраховател-
но-технически риск? Това е така, защото 
едно дружество трябва да бъде финансово 
стабилно. Всеки застраховател се стреми 
да постигне изравняване на риска, да по-
крива с приходите извършените разходи и 
да реализира в крайна сметка печалба от 
своята дейност.

Избягването на застрахователно-техни-
ческия риск може да стане само при обра-
зуване на големи застрахователни съвку п-
ности, в които случайността преминава в 
закономерност. Тази общоизвестна взаимо-
зависимост е и една обосновка за процеси-
те на концентрация, които стават в за-
страховането. Разбира се, непрекъснатата 
динамика в развитието на рисковете оказва 
влияние, но това влияние при големите за-
страхователни дружества е много по-малко.

Доказано е, че големите застраховани 
състави в по-голяма степен се засягат от 
измененията на риска и неправилното му 
оценяване. Това е един важен принцип при 
преценяването на концентрацията, която 
става на застрахователния пазар.

Концентрацията оказва влияние и вър-
ху презастрахователната политика на за-
страхователното дружество. Като след-
ствие на концентрацията в областта на 
презастраховането се преминава от про-
порционално към непропорционално застра-
ховане. При последното преките застра-
хователи правят по-голямо задържане на 
отговорност, т.е. "задържат" се рискове 
с висока честота и малка тежина на загу-
бите. А това води до намаляване обема на 
презастрахователите 4.
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