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Abstract: Insurance has always followed economic development and is its function, with a 

clear public recognition, to compensate for the harm in the realization of the dangers that 

accompany human society. Insurance provides the financial means to protect against the risks 
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The purpose of the report is how the financing of the insurance business and the raising of the 
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Резюме: Застраховането винаги е следвало икономическото развитие и е негова 

функция с ясно изразено обществено признание да възмездява вредите при 

реализирането на опасностите, съпътващи човешкото общество. Застраховяането 

осигурява фиансови средства за защита от рисковете, пред който сме изправени в 

своето ежедневие и да гарантира сигурност и спокойствие.  

Целта на доклада е как финасирането на застрахователната дейност и набирането на 

необходимите средства са гарант за адекватно изпълнение на задълженията към 

застрахованите и предпоставка за финасова стабилност. 
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1. Застраховането - дейност и финансов механизъм 

   Застраховането заема важно място в икономиката и в личния живот. Важен финансов 

механизъм е за преодоляване на случайни събития и рискове. Съвкупност е от 

отношения, които имат за цел да се противопоставят и преодлеят негативните последици 

от настъпване на някои случайни природни явления, човешки събития и обстоятелства.  

    Застраховането защитава хората срещу финансови загуби при настъпване на 

застрахователно събитие. Въпреки големия брой застрахователни продукти, всички те 

имат едно общо предназначение, да осигурят спокойствие, че ще има на разположение 

парични средства, с които да се отговори на нуждите за покриване на загубите от риска.  

      Застраховането като икономически механизъм е оправдано, тъй като съдава 

сигурност за финансиране на загубите. При този механизъм, чрез който  загубите могат 

да бъдат споделени и несигурността намалена, застраховането предоставя спокйствие на 

членовете на обществото и прави разходите по- сигурно предвидими.  

       Застраховането също допринася за по- оптимално използване на капитала. Без 

възможността от застраховане ФЛ и ЮЛ ще трябва да поддържат относително големи 

резервни фондове за посрещане на загубите от рискове. Тези средства ще бъдат под 

формата на пари в брой или да бъдат инвестирани в сигурни, ликвидни и ниско доходни 

ценни книжа. Това би било неефективно използване на капитала.  

       Когато отговорността за риска се прехвърли на застрахователно дружество, 

отклоненията от очакваните резултати са сведени до минимум. Като последица от това 

застрахованото лице е длъжно да пази по- малки резерви, ако застраховането не 

съществува. Осводобените средства съответно са налични за по- продуктивни 

инвестиции, което води до по- голяма производителност на капитала.  

      Стопанският и личният живот са свързани с присъствието на случай събития с 

неблагоприятните си последици. За превенция против тези последици е застраховането.  

       Застраховането е най- важният финансов лост за „преодоляване” на случайните 

събития и явления при риска. Този лост има за задача да управлява разпределителните и 

преразпределителните процеси в застрахователната съвкупност, а извън нея- 

посредством със застраховането и презастраховането.  
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        Застраховането е огромна индустрия, изградена на принципа на взаимност. 

Средствата – застрахователните премии за обещетяване – възмездяване се събират от 

всички участници в съвкупност, обещетенията- сумите се изплащат само на онези от тях, 

които са претърпели щети или повреди, или на такива, срещу които има предявен иск от 

трети увредени лица. Застраховането е основано на принципите на доброволност и 

доверие в отношенията между застраховател и застрахован.  

        Управлението на застраховането като финансов механизъм се осъществява в 

рамките на нормативна уредба – закони, наредби и правилници.  

         Ролята на застраховането се изразява в неговото значение за застрахованите 

субекти и обекти. Основните апекти, в които застраховането има съществена роля върху 

финансовата сигурност на застрахованите, са: 

 Запазване на икономическия статус на застрахованите. При възникване на 

застрахователен случай застрахователят заплаща дължимото на своите клиенти. 

С получените средства застрахованите възстановяват своето имущество или 

превъзмогват финансови затруднения , причинени от увреждане на тяхното 

здраве. По този начин застраховането компенсира възникналите загуби и по този 

начин се запазва икономически статус на застрахованите преди настъпването на 

събитието. 

 Включване на риска в разчетите на застрахованите. Рискът се свързва с 

неизвестността от евентален размер на очакваната загуба. Тази неизвестност не 

позволява на субектите да предвидят и заложат средства за евентуални бъдещи 

загуби. Чрез застраховането евентуалната загуба се трансформира в сигурен 

разход под формата на застрахователна вноска. Срещу нея застрахованият 

получава гаранция, че може да разчита на финансова компенсация от страна на 

застрахователя при настъпване на събитие.  

 Запазване на цените от влиянието на случайни фактори. При настъпване на 

случайно събитие в предприятието, което не е застраховано, за възстановяване на 

загубите са необходими средства, които ще се начислят върху себестойността на 

продукта и цените ще се повишат. В случай, че предприятието има застраховка, 

себестойността на стоката или услугата ще е минимално увеличена с размера на 

застрахователната премия, но всички загуби, които могат да възникнат в 
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последствие няма да окажат влияние върху цената на стоката или услугата. Така 

цените се запазват дори и при настъпване на случайно събитие.  

 

2. Системи за финансиране на застрахователната дейност 

  Системите за финансиране на застрахователната дейност и застрахователното 

дружество  изясняват как и кога се набират необходимите средства, за да може 

дружеството да посрещне задълженията си към застрахованите. Те показват по какъв 

начин текущите разходи на застрахоивателя са разпределении между целия 

застрахователен състав, т.е. кога и как се участва в набирането на застрахователния 

фонд. Известни са три системи за финансиране на застрахователната дейност, които 

се наричат още системи на покритие.  

    Разпределителна система. Тази система е най- старата и примитивна и се нарича 

още „разходно – покривна система”. Появила се е, когато застрахователната техника, 

статистика и застрахователната математика не са били развити, за да може чрез тях да 

се предвидят необходимите разходи и разноски на застрахователното дружество. Ето 

защо застрахователните вноски при нея се определят въз основа на системата за 

разпределение на разходите. При тази система вноската на застрахования се внася в 

края на застрахователната година и за всяка година е различна.  

Система за покритие на възниканалите задължения. По същество тя представлява 

подобрена разпределителна система. При нея се събират предварително и вноски за 

покритие на щетите и повредите и когато те не достигнат, се събират допълнително 

вноски, за да се покрият напълно тези щети. Тази система се ползва и днес – например 

при покритието на отговорностите на корабособствениците от клубовете за „Защита 

и обещетяване”. Тези клубове покриват всички отговорности на 

корабособствениците, с изключение на отговорност  „сблъскване”, която се покрива 

по морската полица.  

 Премийна система. Това е последната и най- съвършенна система за набиране на 

средства от застрахователя, т.е. за финансиране на неговата дейност. Чрез нея се 

изчисляват застрахователните вноски, така че  да са достатъчни за покриване на 

всички разходи през цялата застрахователна година. В общото застраховане това 

става, чрез т. нар. „застрахователно- технически план”. Тук вноските са еднакви през 

цялото времетраене на застраховката, плаща се една и съща вноска и се нарича 
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„средна премия” по отношение на времето. Вноските се събират в началото на 

годината, ако не са разсрочени, но не може да говори за абсолютно точни премии, 

предвид колебанията в развитието на риска. Но чрез своите фондове и резерви, 

застрахователя гарантира плащането си.  

        Днес тази система се ползва от почти всички застрахователни компании, като се 

развива непркъснато с цел детайлизиране на рискове и/ или обекти и отчитане влиянието 

на повече фактори при застрахователната калкулация.  

      За да се възмездят фиансово застрахованите за претърпените от тях щети и повреди, 

застрахователя трябва да калкулира тарифна ставка. Тарифната ставка се изразява в 

проценти или промили, който се умножава по застрахователна сума на обекта на 

застраховане и дава застрахователанта премия.  

      Тарифната ставка при общото застраховане се състои от „нето премия” и „бруто 

премия”. Нето премията се състои от два елемента. Първият от тях е „ показателят за 

ощетимост на застрахователанта сума” (Х), наречен още рискова премия и се изчислява 

като отношение между сумата на изплатените обещетения (Q) и сумата от  

застрахователните суми на всички застрахователни обекти (Sn), или: 

X = 
𝑄

𝑆𝑛  
 = 

1000000𝑥 100

400000000
  = 0.25  

 Рисковата премия ( Х) + Добавък за сигурност = Нето премия.  

   Според момента, в който се намира изграждане на застрахователното дружество се 

различават три основни вида финансиране: първоначално, текущо и специално 

(извънредно).  

    Първоначалното финасиране има за цел да осигури необходите средства за 

изграждането на ново застрахователно дружество и за започване на неговото нормално 

функциониране. Застрахователното дружество, което възнамерява да работи на 

застрахователния пазар е необходимо да набере изискваните от кодекса за застраховане 

– минимален размер на основен капитал 10 000 000 млн. лв., които не може използва за 

първоначално финансиране до получаване на разрешението. 

    Текущото финансиране е набиране на средства за посрещане на текущите плащания 

на застрахователното дружество. То осигурява основната част от средствата на 
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застрахователното дружество с основен източник - застрахователните премии. То се 

обезпечава чрез непркъснатия приход на нови застрахователни вноски, набирани от 

застрахованите за покриване на застрахователната защита, чрез намаляване на 

застрахователните технически резерви, чрез част от реализираната годишна печалба и 

други източници за текущо финансиране. Текущото финансиране формира паричните 

средства на застрахователното дружество, предназначени за изплащане на 

застрахователни обещетения и застрахователни суми по настъпили застрахователни 

събития, за посрещане на административно - стопанските, инкасовите и аквизационни 

разноски, за поддържане на целия организационен апарат. Това е от съществено значение 

за правилното функциониране на застрахователната дейност, за покриване на нейните 

текущи финансови задължения и за постигане на поставените цели. Други източници на 

приходи за текущо финансиране на застрахователното и презастрахователното 

дружество са:  

- Приходите от активни презастрахователни операции, по които дружеството е и 

презастраховател; 

- Комисионните, получавани при осъществяването на застрахователна, 

съзастрахователна и презастрахователна дейност. Тук се отнасят и комисионните, 

които централното управление на застрахователното дружество отчислява в края на 

отчетния период на вътрешните поделения за административно- управленски 

разходи. Те се регламентират с правилник за вътрешния финансов механизъм и се 

изчисляват на базата на отчетените фактически застрахователни премии.  

- Приходите от посредничество. Те са предимно посреднически такси, които 

застрахователното дружество получава от чуждестранни или местни контрагенти за 

обработването на документацията по застрахователни събития и изплащане на 

обещетенията по тях на трета страна, от името и за сметка на застрахователното 

дружество- платец. Техният размер обикновено се установява в процент от 

изплатената застрахователна сума, но в международните отношения варира в 

определени минимални и максимални граници.  

- Приходите от възстановени застрахователни плащания чрез регрес. Приходите от 

регрес са в резултат от упражняване на правото на застрахователя да възстанови 

извършеното от него застрахоателно плащане от други застрахователи, когато 

застраховани при тях лица са частично или изцяло отговорни за настъпване на 

застрахователното събитие. Такива приходи са и възстановените застрахователни 
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плащания по регресни вземания от трети лица ( личен регрес), които са виновни за 

нанесената вреда, но имащи застраховка за съответната отговорност или нямащи 

такава.  

- Приходите от застраховане от минали години - пренесени от предходния и отчетния 

период. Това са допълнително начислени и събрани застрахователни премии за 

минали години, както и възстановените неправилно извършени застрахователни 

плащания или ликвидационни разноски.  

- Приходите от освободените застрахователни резерви, които са заделени през 

предходния  период, но са освободени през текущия период, поради отпадане на 

риска, за който е сключена застраховка, поради използване на техните средства за 

изплащане на застрахователни обещетения и суми или поради изтичане на срока, за 

които са формирани. Те се отчитат  като приходи в финансовия резултат за текущия 

период.  

- Извънредни приходи възникващи от операции със случаен, извънреден, непрдвидим 

характер, които са резултат от събития, извън обичайната свойствената дейност на 

застрахователното дружество. Такива са приходите от обещетения за застраховани 

активи, приходите от отписани пасиви, следствие на природни и други бедствия, 

отписани задължения поради принудително отчуждаване и всички други приходи, 

получени от несвързани с обичайната застрахователна дейност.       

          Специалното финансиране е потребно, когато се налага значително и бързо 

разширяване на застрахователната дейност, когато трябва да бъде разширен 

организационния апарат, да бъдат разкрити нови териториални звена, въведени нови 

видове застраховки, когато трябва да се изплащат щети при неблагоприятно развитие на 

риска или във връзка с катастрофични рискове, лошо управление, инфлация и други. То 

се осъществява чрез самофинасиране, използване на застрахователните резерви, 

реактивиране на скритите резерви, увеличаване на основния капитал, чрез внасяне на 

дялови вноски от същестуващите акционери или привличане на нови акционери чрез 

креди от банки и други.  

      В определен момент дадена застрахователна компания приема да сключва високо 

рискови застрахователни договори с оглед да увеличи текущотото си финансиране. В 

края на отчетния период при годишно приключване тази застрахователна компания би 

имала увеличение на премийния приход и с това нараства и текущия приход. Но от 

гледна точка на финансовите показатели за ефективност и рентабилност на дейността на 
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застрахователната компания, временното увеличение на приходите от продажбата на 

високо рисковите полици в бъдеще може да доведе до увеличаване размера на разходите 

и реализирането на финасови загуби в края на застрахователната година. Не винаги 

увеличението на премийния приход и текущите приходи водят до финансова стабилност 

и обезпечение на предстоящи и бъдещи плащания на базата на един от основните резерви 

в застраховането – пренос- премиен резерв. Следователно за връзката между 

финансовата дейност и финансовата стабилност трябва да се наблюдават и  финансови 

показатели.  

   

3. Финансови показатели  

Финансови показатели, характеризизращи ефективността на дейността – показатели за 

рентабилност 

Показатели за рентабилност 

 

 Нетна рентабилност = 
Нетна печалба

Застрахователна премия за периода
 

Характеризира нетната печалба през отчетния период към събирането на 

застрахователни премии за периода. 

 Рентабилност на застрахователната дейност =  
Технически резултат от застрахователната дейност

Застрахователна премия за периода
 

Техническият резултат е разликата между приходи и разходи, свързани с разглежданата 

дейност. 

Показателят за рентабилност отразява ефекта на застрахователните дейности. По принцип е 

възвръщаемост на продажбите. Възвръщаемостта на продажбите отразява дела на печалбата 

от продажбите на застрахователни услуги. 

Наличието на отрицателна стойност е естествено за животостраховането, тъй като част от 

задълженията за животозастраховане (с норма на възвръщаемост) трябва да бъде изпълнена 

за сметка на приходите от инвестиции. 

 Възвръщаемост на продажбите на застр. услуги =  
Печалба

Приходи от продажба на застр.услуги
 

 

 Рентабилност на 

застрахователните дейности 

с отчитане на 

инвестиционните приходи 

 

= 
Технически резултати от застрахователни дейности

Застрахователна премия за периода
 



 

10 

 

 

Показатели за възвръщаемост на активите и на собствения капитал 

По-ефективни показатели са тези за възвръщаемост на активите и възвръщаемост на 

собствения капитал. 

 Възвръщаемост на активите = 
Нетна печалба

Средна стойност на активите
 

По този начин възвръщаемостта на активите може да се увеличи със същата 

възвръщаемост на продажбите (рентабилност на застрахователните дейности) и ръст 

на продажбите, с изпреварващо увеличение на стойността на активите, т.е. 

ускоряване на оборота на активи (възвръщаемост на ресурсите). При една и съща 

възвръщаемост на ресурсите, възвръщаемостта на активите може да се увеличи 

поради ръст на възвръщаемостта на продажбите; 

 Възвръщаемост на собствения капитал = 
Нетна печалба

Средна стойност на собствения капитал
 

Този показател за рентабилност отразява ефективността във връзка с инвестираните 

средства на компанията и капитализираните активи. Коефициентът на 

възвръщаемост на собствения капитал ни позволява да се установи връзка между 

размера на инвестираните собствени ресурси и сумата на печалбата, получена от 

тяхното използване.  

Анализ на инвестиционните дейности на застрахователната организация, 

препоръчително е да се започне с проучване на дългосрочната инвестиция на 

застрахователите. 

Под дългосрочни инвестиции се разбират разходите за създаване, увеличаване на 

размера, както и придобиване на нетекущи дълготрайни активи (над 1 година), които 

не са предназначени за продажба и дългосрочни финансови инвестиции в държавни 

ценни книжа, ценни книжа и упълномощен капитал на други организации. 

Дългосрочните инвестиции са свързани с: 

 

1. осъществяване на капитално строителство под формата на ново строителство, 

както и реконструкция, техническо преоборудване на съществуващи 

непроизводителни предприятия. Посочените работи (с изключение на ново 

строителство) водят до промяна в естеството на съоръженията, в които те се 

извършват, а направените по този начин разходи не са разходи за отчетния период за 

поддръжката им; 

2. придобиване и създаване на конструкции, оборудване и др .; 

3. придобиване на земя; 

4. придобиване и създаване на нематериални активи. 
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Дългосрочните инвестиции включват и инвестиции в държавни и общински ценни книжа, 

ценни книжа на други организации, включително дългови ценни книжа, при които се 

определят падежът и стойността им (менителници), вноски в уставния капитал на други 

организации (включително дъщерни дружества и свързани лица), предоставяне на заеми на 

други организации (дългосрочно повече от 12 месеца); депозитни, депозити в кредитни 

организации; вземания, придобити въз основа на цесия  за период над 1 година. 

Показатели за финансова стабилност на компанията. Ликвидност. 

 

 Коефициент на обща ликвидност = 
Ликвидни активи

Текущи задължения и застрахователни резерви
 

 

 Коефициент на текуща ликвидност = 
Ликвидни активи

Текущи пасиви
 

 

 

Основни показатели на застрахователната статистика 

Застрахователната дейност се основава на законите на статистиката въз основа на 

синтез на статистическа информация за честотата и тежестта на рисковете : 

 Честотата на застрахователните събития се характеризира с броя на застрахователните 

събития на един застрахователен обект. 

Ако тази стойност е по-голяма от 1, това означава, че едно застрахователно събитие 

включва няколко застрахователни събития, случаи; 

 Коефициентът на кумулация на риска (или опустошително застрахователно събитие) 

е съотношението на броя на засегнатите обекти към броя на застрахователните 

събития за определен период (годишно или над 1 год.); 

 Коефициентът на загуба  е съотношението на изплатената сума за застрахователно 

обезщетение до застрахователната сума на всички засегнати застрахователни обекти. 

Той не може да бъде повече от единица; 

 Средната застрахователна сума на един застрахователен  договор е съотношението на 

общата застрахователна сума на всички застраховани обекти към броя на всички 

застрахователни обекти; 

 Тежестта на риска е съотношението на средната застрахователна сума на пострадал 

обект към средна застрахователна сума на обект на застраховка; 

 Загуба на застрахователна сума или вероятност от щета. - съотношението на платената 

застраховка към възстановяване на застрахователната сума на всички застрахователни 

обекти; 

 Коефициентът на загуба или коефициентът на изплащане е процент от сумата на 

застрахователно обезщетение, изплатено до размера на събраните застрахователни 

премии. Ако коефициентът на изплащане е повече от единица, този вид застраховка е 

нерентабилна, т.е. събраните вноски не са достатъчни за покриване на щети. За 
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практически цели се изчисляват коефициентът на нетна загуба и брутният процент 

загуба; 

 Честотата на щетите е съотношението на броя на засегнатите застрахователни обекти 

към застраховани обекти; 

 Тежестта на щетите се изчислява като произведение на съотношението на загубите и 

тежестта на риска и представлява съотношението на средната вреда за един повреден 

застрахователен обект към средна застрахователна сума за всички застрахователни 

обекти. 

 

4. Заключение 

 

      Целта на финансирането на всяко предприятие е конкурентоспособен растеж и 

постигане на максимална печалба при минимални разходи на собствени и 

привлечен капитал. Застрахователното дружество тази цел не се поставя в явен вид 

като водеща, тъй като застрахователно- техническия план не се клакулира добавка 

за печалба и за дивиденти на акционерите. Тя се преследва и от застрахователните 

дружества чрез: растежа на обема на застрахователната дейност и на събраните 

приходи от застрахователни премии; внедряване на модерни застрахователни и 

информационни технологии; качествено обслужване на клиентите и задоволяване 

на техните потребности. Желанието за печалба трябва да се съобразява и със 

сигурността за финансова стабилност на застрахователното дружество.   
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