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илни  и  про
тирано  кач
ърдило  кат
родажби от
потребител
а от «Лукой
аната. „Бен
стриална з
сечно от та
олд“  АД,  Е
ие  Българ
ълнителнит
000 броя б
сяка, предс
Стара план
акции  с  п
чени от Це
55  акционе
а  дружест
нни фондо
Potbul Inve

о търгуеми 
менти и сис
с  на  управ
Велев  инве
000 броя б
сяка, предс
дружествот
дин глас вся
оизводствот
цификация 
ява поръчк
я, САЩ и Ир
продукти и
тифицирано

аващи квал
вото лица с
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жаващи ква
а: 
66, със сед
редставляв
60 броя бе
всяка,  пре
а дружеств
1  лев  всяк
и и продаж
а  са  водещ
омишлени
чество,  съгл
то  един  о
т над 390 м
ли.  Разпол
йл Нефтохи
нт Ойл“ АД 
она на гр. П
ам се експе
ЕИК  12122
рия,  гр.  Со
те директо
безналични
ставляващи
нина холд 
раво  на  гл
нтрален де
ери,  от  кои
твото,  а  ю
ове. 22,8% 
est Foundat
акции – 58
стеми“ АД 
вление  Бъл
ест“  ООД, 
безналични
ставляващи
то е в разм
яка и с ном
то  на  хидр
на клиент

ки  за Австр
ран. Във вр
и за да под
о съгласно

лифициран
са: 

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

алифицира

далище и а
вано  от  из
езналични 
дставляващ
вото е в ра
ка.  Основн
жби на едр
щи  и  без
  горива,  п
ласно  БДС 
от  най‐голе
млн. литра 
лага  с  авт
им Бургас» 
разполага
Плевен с р
едират меж
27995,  публ
офия,  1113
ри Евгений
и поименни
и относител
АД е 21 00
лас  и  ном
епозитар А
ито  80 юри
ридически
от капитал
tion ‐ 22,17
8,6%  
/ХЕС/, ЕИК
лгария,  гр.
България, 

и поименни
и относител
мер на 18 19
минал 1 лев
равлични 
а. ХЕС АД е
рия, Франц
ръзка с пос
ддържа вис
 изисквани

ни участия 

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

но участие

дрес на уп
зпълнителн
поименни 
щи  относит
змер на 50
ата  дейно
о и дребно
силни  кон

пътни  биту
и  с  произ

емите  дист
горива. По

тоцистерни
АД и от вс
със собств
езервоарн
жду 11 и 17
лично  дру
3,  ул.  Фр.
й Василев У
и акции с п
лен дял от
00 000 лева
минал  един
АД, към 31 
идически  л
те  лица  –
ла е притеж
7%, „Гарант

К 83816826
Ямбол,  8
чрез  упра

и акции с п
лен дял от
93 752 лева
в. ХЕС е с д
цилиндри. 
е предпочи
ия,  Герман
стоянния ст
окото дове
ията на меж

в капитала

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

е в капитал

правление 
ния  дирек
акции с п
телен  дял 
0 000 лева, 
ост  на  „Бен
о на петрол
нкуренти. 
уми,  котел
зход  «Луко
трибутори 
оддържа го
и  за  прево
сички Петр
вена склад
и вместим
7 млн. литр
ужество  по
.  Жолио  К
Узунов и Ва
раво на ед
т 20,00% от
а, разпреде
н  лев.  Ням
 декември
лица. Физи
–  60,8%,  ка
жание на ч
т‐5“ ООД ‐ 

66, публичн
8600,  ул.  „П
авителя  Ва
раво на ед
т 20,00% от
а, разпред
дългогодиш
  Към  мом
итан партн
ния, Холанд
тремеж за 
ерие на сво
ждународн

а на ЗАД Ас

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

а на ЗАД А

България, 
тор  Димит
раво на ед
от  43,20% 
разпредел
нт  Ойл“  АД
лни продук
Дружество

лни  горива
йл Нефтох
на  петрол
оляма мре
оз,  което 
олни бази 

дова петрол
ости за око
а. 
о  ЗППЦК,  с
Кюри  № 
асил Георги
дин глас вся
т капитала 
елен в 21 0
ма  акции  с
и 2016 годи
ческите  ли
ато  17,1% 
чуждестран
12,36%, ЗУ

но дружест
Пирин“  №
сил  Георги
дин глас вся
т капитала 
елен в 18 1
шна истори
мента  ХЕС 
ьор в Евро
дия, Швец
подобрява
оите клиен
ния странда

ет Иншуръ

38-40,  

сет 

гр. 
тър 
дин 
от 

лен 
Д  е 
кти. 
ото 
а  и 
хим 
лни 
ежа 
му 
до 
лна 
оло 

със 
20, 
иев 
яка 
на 

000 
със 
ина 
ица 
от 

нни 
ПФ 

тво 
№  1, 
иев 
яка 
на 

193 
я и 
АД 
па, 

ция, 
ане 
нти, 
арт 

ънс, 



 

 

гр. 
дир
без
пре

Соф
Але
общ
„Бе

дол

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

 
София,  13

ректори Але
налични  п
дставляващ

 
фия,  ул.  „Ц
ександър Ге
що 49 999  л
нт Оил“ АД

ЗАД Асе
Структур

у: 

ес на управление
904 77 00, факс+

‐ „Интерне
303,  бул.  Т
ексей Асен
оименни  а
щи относит
‐  „Вилет“ 
Цар  Симео
еоргиев Гео
лева от кап
Д. 
ет Иншуръ
рата на дру

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

ешънъл Асе
Тодор  Алек
нов Цветано
акции  с  пр
телен дял о
АД,  ЕИК  1
он“  №  15
оргиев. „Ви
питала на а

нс няма уч
ужеството и

 

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

ет Банк“ АД
ксандров  №
ов и Румен
раво  на  ед
от 9,00% от 
30988639, 
,  представ
илет“ АД пр
акционера 

астия в дру
и разпреде
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Д, ЕИК 0006
№  81‐83, 
н Георгиев 
дин  глас  вс
т капитала н
със  седал

влявано  от
ритежава 4
Бент Оил“ 

уги дружес
елението н

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

694329, със
представля
Сираков. Д
сяка  и  ном
на ЗАД Асе
лище  и  адр
т  управите
49999 акци
АД, предст

ства. 
а функции

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

с седалище
явано  заед
Дружествот
минална  ст
т Иншурън
рес  на  упр
елите  Дим
и с номина
тавляващи 

те е посоче

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

е и адрес н
дно  от  изп
то притежа
тойност  100
нс. 
равление: 
митър  Ива
ална стойн
 99,99 %  о

ено в орга

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

а управлен
пълнителни
ва 9 450 бр
0  лева  вся

България, 
нов  Радев
ност 1 лев и
т капитала

ниграмата 

38-40,  

ние 
ите 
роя 
яка, 

гр. 
в  и 
или 
 на 

по 



 

 

ГРА

 

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

АФИКА 01 

ес на управление
904 77 00, факс+

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

 

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,
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РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

Д 
респонденция: гр

застрахователна д
р. София 1303, у
дейност 403-03/1

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

38-40,  



 

 

разм

Табл

ТАБ

 

‚Кре

пре

пре

е BG

ТАБ

бро

Застра

Застра

Застра

Застра

Други 

Морск

Застра

Застра

Застра

Застра

Помощ

Разни 

ОФИС

БРОК

АГЕНТ

ЦЕНТ

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

В рамкит

мер  BGN  2

лица 01 пр

БЛИЦА 01 

Наблюда

едити  и 

дварителн

В  рамки

застрахова

Средния

GN 440.24 и

Подписв

БЛИЦА 02 

 

Отново 

окери. 

 

аховка за медицинск

аховка за защита на

аховка за компенсац

аховка "Отговорност

 застраховки за пре

ка, авиационна и тра

аховка за пожар и др

аховка "Обща гражд

аховка "Кредити" и "

аховка за правни раз

щ при пътуване

финансови загуби

О

СИ

КЕРИ

ТИ

РАЛНО УПРАВЛЕН

ОБЩО

ес на управление
904 77 00, факс+

РА

те на фина

20,603,987,

редставяме

аваме ръст

Гаранции‘.

о планиран

ите  на  ра

ателни задъ

т размер н

и спада с 1.

аческата д

наблюдава

ки разходи

 доходите

ция за работници

т“ (МПС)

евозни средства

анспортна застрахов

руги щети на имуще

данска отговорност“

Гаранции"

зходи

ОБЩО

СУМ

16

5,44

НИЕ 47

6,08

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

АЗДЕЛ А.2: 

нсовата 20

,  което  пре

е годишнот

т в продажб

.  Постигна

ният прогн

азглеждани

ължения.  

на брутната

.89% спрям

дейност по 

аме  нарас

вка

ство

МА ДЯЛ

0 0.00

60,446 2.64

49,075 89.56

74,821 7.80

84,342 100.0

2015

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

РЕЗУЛТАТИ

017 година,

едставлява

о развитие

бите по вси

атите  обе

озен разме

ият  перио

а записана 

мо 2016, ко

канали на п

стване  на 

2015

110,123.02

1,868,908.70

2,789,759.37

175,063.06

873,201.22

112,970.66

54,224.74

41,109.78

58,980.90

6,084,341.45

Л СУМ

0%

4% 803

6% 11,882

0% 1,825

00% 14,510
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И ОТ ПОДП

, Асет Иншу

а  годишен 

е на записа

ички бизне

еми  на  з

ер за 2017П

од,  Друже

премия пр

гато стойно

продажби

дела  на  д

2016

19

2 176,44

0 4,235,99

7 7,990,44

6 217,24

2 1,275,21

6 218,79

4 147,45

8 66,30

0 182,66

5 14,510,76

А ДЯЛ

0 0.00%

3,200 5.54%

2,288 81.89%

5,274 12.58%

0,762 100.00

2016

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

ПИСВАЧЕСК

урънс запи

ръст  от  4

ните преми

ес‐линии с 

аписаните 

П азликата 

ството  ня

рез 2017 на

остта беше

има следн

директните

пром

99.50

45.73 60.2

97.89 126.

45.09 186.

44.60 24.1

11.20 46.0

94.51 93.6

54.02 171.

07.14 61.2

62.45 209.

62.13 138.

%

% 400.60%

% 118.06%

% 284.41%

0% 138.49%

Годишна

промяна

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

КА ДЕЙНОС

иса застрахо

2%  спрямо

ии: 

исключени

премии 

е ‐10.77%. 

ма  записа

а целия зас

е BGN 448.7

ото разпре

е  продажб

мяна

23%

66%

42%

10%

04%

67%

93%

29%

70%

49%

СУМА

% 2,14

% 17,25

% 1,19

% 20,60

а 

а

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

СТ 

ователни п

о  2016  г.  В

ие на поли

са  по‐ма

ани  преми

страховател

74. 

еделение: 

би  и  прод

2017

199.50

210,982.33

6,090,394.68

11,650,731.24

336,038.20

1,659,846.57

236,014.18

121,160.83

108,856.91

189,762.72

20,603,987.16

А ДЯ

0 0.00

48,265 5.54

58,911 81.8

96,810 12.5

03,986 100.0

2017

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

премии с об

В  следваща

ците за рис

алко  спря

ии  от  пое

лен портфе

дажбите  пр

промяна

0.00%

19.57%

43.78%

45.81%

54.68%

30.16%

7.87%

(17.83%)

64.17%

3.89%

41.99%

ЯЛ

0%

4% 167.46

89% 45.25%

58% (34.43%

00% 41.99%

Годиш

промя

38-40,  

бщ 

ата 

 

ска 

ямо 

ети 

ейл 

 

рез 

6%

%

%)

%

на 

яна



 

 

про

ТАБ

по п

ТАБ

ръст

89.6

ТАБ

ПЪРВ

ВТОР

ТРЕТО

ЧЕТВЪ

Застра

Застра

Застра

Застра

Други 

Морск

Застра

Застра

Застра

Застра

Помощ

Разни 

Застра

Застра

Застра

Застра

Други 

Морск

Застра

Застра

Застра

Застра

Помощ

Разни 

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

Извърши

дажбите въ

БЛИЦА 03 

Цедиран

прехвърлян

БЛИЦА 04 

По  отнош

т в размер 

61% през 20

БЛИЦА 05 

ВО ТРИМЕСЕЧИЕ

РО ТРИМЕСЕЧИЕ

О ТРИМЕСЕЧИЕ

ЪРТО ТРИМЕСЕЧ

ОБЩО

аховка за медицинск

аховка за защита на

аховка за компенсац

аховка "Отговорност

 застраховки за пре

ка, авиационна и тра

аховка за пожар и др

аховка "Обща гражд

аховка "Кредити" и "

аховка за правни раз

щ при пътуване

финансови загуби

О

аховка за медицинск

аховка за защита на

аховка за компенсац

аховка "Отговорност

 застраховки за пре

ка, авиационна и тра

аховка за пожар и др

аховка "Обща гражд

аховка "Кредити" и "

аховка за правни раз

щ при пътуване

финансови загуби

О

ес на управление
904 77 00, факс+

ихме  набл

ъв всяко тр

ните  записа

не на подпи

шение  на 

на 59%. Съ

017 година

20

20.8

23.1

20.0

ИЕ 35.9

100.0

ки разходи

 доходите

ция за работници

т“ (МПС)

евозни средства

анспортна застрахов

руги щети на имуще

данска отговорност“

Гаранции"

зходи

ОБЩО

ки разходи

 доходите

ция за работници

т“ (МПС)

евозни средства

анспортна застрахов

руги щети на имуще

данска отговорност“

Гаранции"

зходи

ОБЩО

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

людение  з

римесечие 

ани  преми

исваческия

брутните  с

ъотношени

а: 

15 20

89% 23.

16% 20.

00% 28.

95% 27.

00% 100.

вка

ство

вка

ство

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

за  сезонно

не дават и

и  по  преза

я риск също

спечелиени

ето спечел

016 2

.30% 24

.95% 25

.07% 23

.68% 26

.00% 100

2015

143,326.91

21,831.90

137,885.17

442,172.56

35,220.19

780,436.73

2015

71,018.79

994,813.81

1,831,361.86

120,477.89

667,023.00

74,805.47

36,224.72

34,791.11

39,173.69

3,869,690.34
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ост  по  тр

ндикация з

 

астраховат

о отбеляза

и  премии,

лени/запис

017

4.78%

5.38%

3.30%

6.54%

0.00%

2016

1 150,61

0 97,21

7 195,27

6 837,00

9 118,28

3 1,398,39

2016

16

9 160,43

1 3,303,53

6 6,329,77

9 215,04

0 1,140,89

7 175,29

2 95,81

1 64,52

9 143,50

4 11,629,00

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

римесечия,

за специфи

елните  спо

ха ръст (71

през  фина

ани преми

пром

10.09 5.0

10.14 345.

74.48 41.6

07.58 89.2

88.79 235.

91.08 79.1

пром

69.10 100.

35.56 125.

37.14 232.

74.26 245.

48.50 78.5

93.64 71.0

96.00 134.

17.96 164.

22.81 85.4

07.49 266.

02.46 200.

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

,  но  мож

ично сезонн

оразумения

%):  

ансовата  2

и нараства

мяна

8%

27%

62%

29%

86%

18%

мяна

00%

91%

08%

63%

50%

04%

34%

51%

46%

34%

52%

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

жем  да  за

но разпред

я  във  връз

2017  отчит

а от 80.14%

2017

355,413.78

411,981.57

296,257.03

1,164,975.81

160,239.12

2,388,867.31

2017

199.50

195,812.75

5,385,606.15

10,420,539.84

272,152.93

1,501,011.08

234,350.74

144,477.98

107,551.72

200,904.40

18,462,607.09

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

аключим, 

деление. 

зка  с мерки

аме  годиш

през 2016 

промяна

135.98%

323.81%

51.71%

39.18%

35.46%

70.83%

промяна

17.98%

22.05%

63.03%

64.63%

26.55%

31.56%

33.69%

50.78%

66.69%

40.00%

58.76%

38-40,  

че 

ите 

 

шен 

до 

 



 

 

3  м

фин

от и

при

стру

уме

див

коят

тяхн

от т

като

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

Към 31.1

месеца  и  и

нансови акт

инвестицио

ходи от пр

Доход от

     

‐ Депози

‐ ДЦК  ‐  л

‐ ДЦК  ‐  р

Намален

уктурата на

Съвкупни

ерено висок

версификац

През м. д

Състояни

то  да  бъд

ната доход

Избора н

текущите п

о: 

ин

съ

ф

ин

за

ин

ре

ес на управление
904 77 00, факс+

12.2017 г. Д

нвестицио

тиви на раз

онната дейн

родажби, пр

т инвестици

   

ти и РС 

лихви   

реализира

нието  на  п

а инвестици

ият  резулт

ка степен н

ция. 

декември 2

ието на бъл

е  съобразе

ност и степ

на конкрет

азарни усл

 за д
нвестицият

ъстояние н

 за  к
инансови п

нвестиции 

  
а бъдещ до

 за 
нвестицион

  
ейтинг, кло

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

РАЗДЕ

Дружествот

нни  имоти

зположени

ност са свъ

реоценката

ии 

на печалба

рихода  от 

иите и  нам

тат  от  инве

на риск, чре

2018 г. Дру

лгарския ф

ена  както 

пен на риск

тни инструм

ловия за оп

дългови ин

та,  кредит

а емитента

капиталови

показатели

на емитен

за инве

оход; 

колективн

нни цели и

за  бан

онова мреж

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

ЕЛ А.3: РЕЗ

то притежа

и.  Притежа

ие за прода

ързани с пр

а им и валу

 

 

 

а 

депозити 

малените л

естиционна

ез спазване

жеството п

финансов п

с  предлаг

к. 

менти, в ко

пределен т

струменти

тен  рейтин

а за срок ми

и инструме

и, кредитен

та, ликвид

естиционни

ни  инвес

и принципи

ки,  в  кои

жа, качеств
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ЗУЛТАТИ ОТ

ва инвести

аваните  къ

ажба са пр

риходи от л

утните прео

през  2017

ихвени про

ата  дейнос

е принципи

продава на

пазар налаг

ганите  вид

оито се инв

тип инструм

 – доходно

нг  на  обсл

инимум от

енти  като  а

н риск на е

ност на поз

и имоти – в

стиционни 

и за инвести

ито  се  инв

во на услуги

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

Т ИНВЕСТИ

иции в депо

ъм  31.12.20

одадени п

ихви на тез

оценки. 

 

 

 

 

7г.,  спрямо

оценти по д

ст  е  пости

ите на наде

личните си

га прилага

дове  инвес

вестират ср

мент и от к

ост до паде

лужващата

т 2 години н

акции или 

емитента, 

зицията на

вид, състоя

схеми   

иране; 

вестират  с

ите, довери

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

ИЦИИ 

озити с ори

016  г.  ДЦК

рез 2017г. 

зи активи, 

2017г. 

4 848 

245,719

93,213 

о  2016г.  се 

депозитите

ганата  опт

еждност, л

и ДЦК и инв

нето на ин

стиционни 

редствата н

конкретнит

ежа на еми

банка,  а

назад; 

права  –  па

проучване 

 регулиран

яние, разпо

–  струк

редства  в 

ие. 

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

игинален м

К,    класифи

Приходите

реализира

  201

  30,0

9  156

   

  дължи  на

е на банков

тимална  до

иквидност

вестира в д

нвестицион

инструмен

на Дружес

те показате

исията, обе

нализ  на 

азарна  оце

 на планов

н пазар; 

оложение, 

ктура  на 

депозити

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

матуритет н

ицирани  ка

е и разходи

ните загуб

16г. 

078 

6,010 

‐ 

а  промяна 

вия пазар.  

оходност  п

т, доходнос

депозити. 

нна стратег

нти,  така  и

твото, зави

ели за оцен

езпеченост 

финансово

енка,  ниво 

ве за бъде

възможнос

портфей

  –  кредит

38-40,  

над 

ато  

ите 

и и 

на 

 

при 

ст и 

гия, 

и  с 

иси 

нка 

на 

ото 

на 

щи 

сти 

ла, 

тен 



 

 

три

сгра

пол

бил

спра

загу

деп

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

На  17.05

надесет ет

адата  е  ра

учаване на

и класифиц

Към  31

аведливата

Промени

     

Балансов

Новопри

‐ чрез по

Нетна пе

Балансов

 

Инвестиц

Следните

убата за год

     

     

Приходи

Нетна пр

Общо пр

Преки оп

Печалба 

 

Към  31.

озити.  

ес на управление
904 77 00, факс+

5.2017  г.  Д

тажна офис

азделена  с

а приходи 

цирани кат

.12.2017  г

а стойност 

ите в балан

   

ва стойност

идобити акт

окупка    

ечалба от п

ва стойност

ционните и

е  суми,  свъ

дината, при

   

   

и от наеми  

ромяна в сп

риходи от и

перативни 

от инвести

12.2017  г.

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

Дружествот

с  сграда в 

според  бъд

от наем ил

то инвестиц

г.  Дружест

на базата н

нсовите сто

т към 31 де

тиви: 

ромяна на 

т към 31 де

имоти не са

ързани  с  и

иключваща

праведлива

инвестицио

разходи от

иционни им

.  Дружеств

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

то  придоб

гр. София 

дещото  й 

ли за увели

ционни им

твото  е  и

на експертн

ойности мо

 

екември 20

 

 

справедли

екември 20

а заложени

инвестицио

а на 31 дек

 

 

 

ата стойнос

онни имоти

т инвестици

моти 

вото  инве
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бива  земя 

на ул. Шар

предназна

ичаване ст

оти. 

извършило

на оценка, 

гат да бъда

016 г.

ивата стойн

017 г.

и като обез

онните  имо

ември: 

ст   

и 

ионни имо

стира  сво

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

и  сграда 

р Планина 

ачение  –  д

тойността н

о  преоцен

направена

ат обобщен

 

 

 

ност   

  

зпечение по

оти,  са  отр

 

 

 

 

 

ти 

 

бодните  с

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

представл

33. С реш

два  от  ета

на капитала

нка  на  пр

а от незави

ни, както сл

            ‘

о заеми. 

разени  в  от

си  парични

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

ляващи  ше

шение на ръ

ажите  се  д

а. Съответн

ритежаван

исим външе

ледва: 

‘000 лв. 

      ‐    

1 163  

2 695  

3 858  

тчета  за  п

          2017 

       ‘000 лв

  67  

        2 695  

        2 762 

  (8) 

        2 754 

и  средств

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

ест  етажа 

ъководство

държат  с  ц

но, същите

ия  имот 

ен оцените

ечалбата  и

в. 

а  в  банко

38-40,  

от 

ото 

цел 

е са 

по 

ел.  

или 

ови 



 

 

глав

31 д

за  л

пога

огле

Бъд

пре

хил

еди

увел

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

Депозити

вница (ном

декември 2

 

     

     

     

Депозити

Дружест

Финансо

През 201

лизинг  на 

асени. 

Операти

Дружест

еди на  авт

дещите  ми

дставени, к

  Дължим

     

     

Към 31 д

Към 31 д

 

Лизингов

. лв.). Тази 

Договори

н от догов

личение ил

Операти

ес на управление
904 77 00, факс+

ите  са пре

минална сто

2016 г.  

   

   

 

и с оригина

вото няма 

ов лизинг ка

14 г. Друже

два  броя

вен лизинг

вото има с

томобили. 

инимални 

както след

ми минима

   

   

декември 2

декември 2

вите плаща

сума вклю

ите за опер

орите за оп

ли огранич

вен лизинг

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

дставени в

ойност) и н

ален матур

РАЗДЕЛ

съществен

ато лизинго

еството е с

  леки  авто

г като лизи

ключени д

Три от дог

плащания

ва: 

ални лизин

2017 г. 

2016 г. 

ания, приз

ючва миним

ративен ли

перативен 

ения относ

г като лизи

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

в отчета  за

начисленат

 

 

ритет над 3 

 А.4: РЕЗУЛ

и приходи 

ополучател

сключило д

омобили. 

нгополучат

договори по

говорите  са

я  по  дого

нгови плащ

 

 

  

  

нати като р

малните лиз

изинг на Др

лизинг не 

сно дивиде

нгодател 
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а финансов

та, но непо

 месеца

 

 

ЛТАТИ ОТ Д

 и разходи

л  

договори з

Към  31.12

тел 

о оператив

а безсрочн

овори  за 

щания 

До 1 го

‘000 лв

140 

70 

разход за п

зингови пл

ружеството

съдържа о

енти, по‐на

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

вото  състоя

лучена лих

 

 

 

ДРУГИ ДЕЙ

 от друга д

за финансо

2.2017  г.  в

вен лизинг 

ни  а  един 

оператив

одина 

в. 

 

 

периода, в

лащания . 

о не съдър

опция за по

татъшен ли

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

яние по  сто

хва към 31 

2017

‘000 лв

9 217 

ЙНОСТИ 

ейност. 

ов лизинг с

всички  лиз

за наем на

от  тях  е  съ

ен  лизин

От 1 до

‘000 лв

 60 

 36 

ъзлизат на

жат клаузи

одновяване

изинг или д

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

ойността н

декември 

  201

в   ‘000

  6 06

с „Лизингов

зингови  за

а офис площ

ъс  срок до 

г  на  Дру

о 5 години 

в.   

   

    

а 174 хил. л

и за услове

е или покуп

допълнител

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

на дължима

2017 г. и к

16 

0 лв 

67 

ва компани

дължения 

щи и терен

31.12.2018

ужеството 

Общо

‘000 лв

 200  

106  

лв. (2016: 3

ен наем. Ни

пка, клаузи

лен дълг. 

38-40,  

ата 

към 

ия“  

са 

н за 

8  г. 

са 

в. 

306 

ито 

и за 



 

 

дого

Опе

сро

пла

вкл

вър

и  р

изгл

про

разп

при

отчи

 

 

 

 

        
4
 Наци

5
 Меж

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

Дружест

овор е с не

еративен л

Дружест

к  до  една

щания, при

ючва мини

ИНФЛАЦ

В зависи

ху компани

 О

 П

в

а

к

н

н

 п

н

 п

щ

Съществу

различни  в

ладени  и  н

цеси, ние 

полагаме 

лагаме суб

В  тази 

итани от НС

                      
ионален Стати
ждународен Вал

ес на управление
904 77 00, факс+

вото  отдав

еотменяем 

изинг като

вото има  с

  година,  к

изнати като

ималните л

ЦИЯ 

имост от те

ията се отр

Обезценява

Променят 

вследствие 

активите  с 

капиталови

наблюдава 

на акциите 

променят  с

настояща ст

променят с

щетите; 

уват както 

видове  цен

неизгладен

разглежда

с  достатъч

бективна пр

връзка,  на

СИ4 и МВФ

                      
истически Инст
утен Фонд 

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

ва  инвести

за срок от 

о лизингопо

сключен до

като  се  по

о разход за

изингови п

РА

екущото ни

разява в няк

ат се взема

се  нивата

на  което 

фиксиран

те  пазари

противопо

се повиша

се  дисконт

тойност на 

е стойност

различни и

нови  инде

ни,  годишн

ме общият

чна  истори

реценка, ба

аблюдавам
5. 

        
титут 

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

ционни  им

1 години о

олучател 

оговор по 

одновява  с

а периода, 

плащания и

АЗДЕЛ А.5: 

иво и тенде

колко разл

нията при 

а  на  изи

се  промен

а  доходно

и  към  инв

оложно дви

ват и обрат

тните  факто

паричните

тите на изп

източницит

кси  –  харм

ни  и  месеч

т годишен в

ия,  по  отн

азирана на

ме  следнит
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моти  по  до

от началото

оперативе

с  допълнит

възлизат н

и е включен

 

 

ДРУГА ИНФ

енциите в 

ични аспек

положител

искуемата 

я  и  чувств

ост.  Косвен

вестициите

ижение – к

тно; 

ори,  които

е потоци; 

платените о

те на данн

монизиран

чни  и  т.н. 

верижен и

ношение  н

а общите оч

те  коефиц

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

оговори  за

о на лизинг

ен лизинг  з

телно  писм

на 306 хил.

на в отчета

ФОРМАЦИ

развитието

кта: 

лна инфлац

безрисков

ителността

но  това  по

е  в  дялов

когато цен

о  се  изпол

обезщетени

и за оценк

ни  и  общи

За  нуждит

ндекс на п

а  очакван

чаквания з

циенти  на 

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

оперативе

га. 

за  наем на

мено  спора

 лв. (2015: 

 за печалба

ИЯ 

о на инфла

ция; 

ва  доходн

а  (спреда) 

онякога  пр

ви  участия

ите на обл

зват  за  по

ия с коефи

ите на нива

и,  верижни

те  на  анал

отребител

ията  си  за

а ценовите

годишна 

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

ен  лизинг. 

а  офис. Дог

азумение. 

295 хил. л

ата или заг

ацията, въз

ност  за  и

на  лихвен

оменя  и  р

я.  В  мног

лигациите п

олучаванет

ициента на 

ата на инф

и  или  баз

лиза  на  ин

ските цени

а  инфлаци

е нива на п

инфлация 

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

Лизингови

говорът  е  с

Лизингови

в.). Тази су

губата. 

здействието

инвестиции

ите  нива  п

реакциите 

о  случаи 

падат, цени

то  на  нетна

инфлация 

флацията, та

ови,  сезон

флационни

и. Тъй като 

ия  на  щети

азара.  

в  Българ

38-40,  

ият 

със 

ите 

ума 

о ѝ 

ите, 

при 

на 

се 

ите 

ата 

на 

ака 

нно 

ите 

не 

ите 

ия, 



 

 

ГРА

 

ГРА

харм

МВФ

дор

уста

 

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

АФИКА 02 

АФИКА 03 

Следва 

монизиран

Ф използва

ри  и  от  МВ

ановихме о

*Източни

‐2.0

‐1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

*Източни

‐2.0

‐1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

ес на управление
904 77 00, факс+

да  отбеле

ният  индек

а собствена

ВФ.  Сравни

отклонения

ик ‐ НСИ

2.8

2009 2

ХАРМ

ик ‐ МВФ

2.5

2009

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

ежим,  че 

кс  на  потре

а методоло

ихме  данн

я между пр

ИНДЕ

2.4

2010 20

МОНИЗИР

3.0

2010 2

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

за  отчета 

ебителски 

огия. Може

ите  от  год

огнозните 

КС НА ПО

4.2

011 201

РАН ИНДЕ

3.4

2011 20
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на  инфл

цени  [HICP

ем да закл

дишните  до

им очаква

ОТРЕБИТЕ

3.0

0

12 2013

КС НА ПО

2.4

12 2013

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

ацията,  М

P],  но  за  о

ючим, че и

оклади  на 

ния и реал

ЛСКИТЕ Ц

.9

‐1.4

3 2014

ОТРЕБИТЕЛ

0.4

‐1.6

3 2014

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

ВФ  ползва

формянето

инфлацията

МФВ  през

ните отчет

ЦЕНИ

‐0.1

2015

ЛСКИТЕ Ц

‐1.1

2015

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

а  данните

о  на  прогн

а се прогно

з  последни

тени данни

‐0.8

2016 2

ЦЕНИ

‐1.3

2016 2

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

 

 

е  на  НСИ 

озни  оцен

озира труд

ите  години

: 

2.1

2017

1.2

2017

38-40,  

за 

ки, 

но, 

и  и 



 

 

ТАБ

крат

22.8

пол

ТАБ

заст

увел

на г

Застра

Застра

Застра

Застра

Други 

Морск

Застра

Застра

Застра

Застра

Помощ

Разни 

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

БЛИЦА 06 

 

ЩЕТИМО

Брутният

ткия срок о

84%, докато

ици по вид

БЛИЦА 07 

Отчитаме

траховател

личение от

Тенденц

годишна ба

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

аховка за медицинск

аховка за защита на

аховка за компенсац

аховка "Отговорност

 застраховки за пре

ка, авиационна и тра

аховка за пожар и др

аховка "Обща гражд

аховка "Кредити" и "

аховка за правни раз

щ при пътуване

финансови загуби

О

ес на управление
904 77 00, факс+

ОСТ И РАЗХ

т размер на

от който съ

о през 201

дове риско

е  ръст  о

ния портф

т 16.2%. 

цията в чест

аза, връщай

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

ки разходи

 доходите

ция за работници

т“ (МПС)

евозни средства

анспортна застрахов

руги щети на имуще

данска отговорност“

Гаранции"

зходи

ОБЩО

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

ХОДИ 

а изплатен

ъществува 

17 този дял

ве: 

от  15.7% 

ейл. При н

тотата на з

йки се на н

2.5

3.0

3.4

2.4

0.4

‐1.6

‐1.1

‐1.3

1.2

РЕАЛНА 

ОТЧЕТНА 

СТОЙНОСТ 

СЛЕД КРАЯ НА 

ГОДИНАТА

вка

ство

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

ите обезще

компаният

л вече е 28

на  сред

нетните сре

астраховат

ивата от 20

2.2

3.8

1.9

1.4

‐1.2

‐0.8

‐1.6

1.1

2.0

ОЧАКВАНЕ  ЗА

КРАЯ НА 

ТЕКУЩАТА 

ГОДИНА

2015

1,413.82

59,718.46

381,891.19

870.95

86,428.96

233.18

1,151.17

2,025.94

533,733.67
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етения пре

та. Дела на

8.49%. Брут

дният  раз

едни разме

телните съб

015: 

2.9

2.9

2.3

1.5

0.7

0.6

0.6

1.4

2.1

А  ПРОГНОЗНА

СТОЙНОСТ ЗА

СЛЕДВАЩ 

ПЕРИОД

2016

4

2 8,42

6 587,48

9 2,458,51

5 124,12

6 64,08

8 7,19

7 2,62

4 19,64

7 3,272,14

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

 

ез 2017 нар

а щетите в

тните изпла

змер  брут

ери на изп

бития на ц

А 

А 

пром

46.80 100.

23.21 495.

88.87 883.

17.94 543.

27.75 14,151

84.47 (25.8

96.25 2,986

20.10 127.

42.50 869.

47.89 513.

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

аства със 1

в общите р

атени обез

тно  изпла

латените о

елият порт

мяна

00%

78%

76%

77%

1.99%

85%)

6.14%

60%

55%

07%

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

118%, което

разходи пре

зщетения п

атено  обе

обезщетен

тфейл се по

2017

661.94

8,148.33

1,983,397.17

4,846,662.54

222,882.14

21,269.20

6,596.47

31,159.31

7,120,777.10

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

о се дължи

ез 2016 бе

по записани

езщетение 

ия отразих

одобри с 1

промяна

1,314.40%

(3.26%)

237.61%

97.14%

(100.00%)

247.79%

195.56%

151.76%

58.63%

117.62%

38-40,  

 на 

еше 

ите 

 

в 

хме 

11% 



 

 

ТАБ

 

заст

ТАБ

2, п

 

 

 

 

 

 

 

Застр

Застр

Застр

Застр

Други

Морс

Застр

Застр

Застр

Застр

Помо

Разни

Застра

Застра

Застра

Застра

Други  

Морска

Застра

Застра

Застра

Застра

Помощ

Разни ф

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

БЛИЦА 08 

Тенденц

траховател

БЛИЦА 09 

 

Коефици

Брутните

редставям

раховка за медицинс

раховка за защита н

раховка за компенса

раховка "Отговорнос

и  застраховки за пр

ска, авиационна и тр

раховка за пожар и д

раховка "Обща граж

раховка "Кредити" и 

раховка за правни ра

ощ при пътуване

и финансови загуби

ховка за медицински 

ховка за защита на д

ховка за компенсация

ховка "Отговорност“ (

застраховки за прево

а, авиационна и тран

ховка за пожар и дру

ховка "Обща граждан

ховка "Кредити" и "Га

ховка за правни разх

щ при пътуване

финансови загуби

О

ес на управление
904 77 00, факс+

цията  в  теж

ният портф

иента на ще

е коефицие

е в следващ

ски разходи

а доходите

ация за работници

ст“ (МПС)

ревозни средства

ранспортна застрахо

други щети на имущ

жданска отговорност

"Гаранции"

азходи

ОБЩО

разходи

оходите

я за работници

(МПС)

озни средства

спортна застраховка

уги щети на имущество

нска отговорност“

ранции"

оди

БЩО

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

жестта  на щ

фейл продъ

етимост на

енти на ще

щата Табли

овка

щество

т“

2

о

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

щетите  (сре

ължава да н

целият по

етимост, из

ица: 

2015

33.46%

14.68%

69.67%

7.93%

7.57%

7.65%

1.28%

15.81%

23.08%

2015

330.99

727.04

816.59

870.95

2,505.39

233.18

611.79

244.24

813.90
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еден  бруте

нараства:

ртфейл нар

зчислени п

2016

6743.04

56.83%

11.04%

130.99%

1.41%

20.59%

8.49%

93.54%

76.67%

39.07%

33.27%

2016

1.34

118.99

2,707.03

941.68

1,592.50

985.75

686.61

258.00

172.93

261.98

1,038.11

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

ен  размер 

растна с 12

о линиите 

2

% 300

% 35

% 5.

% 85

0.

% 15

8.

%

% 29

% 24

% 22

промяна

100.00%

(64.05%)

272.34%

15.32%

82.85%

(60.65%)

194.45%

100.00%

(71.73%)

7.26%

27.55%

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

 

на  изплат

.4% през 20

на бизнес

2017

0.00%

5.17%

.69%

5.67%

.49%

5.69%

.95%

9.18%

4.85%

2.12%

2017

2

1

2,8

9

7,6

9

5

3

2

1,1

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

теното  обез

017 спрямо

с на Платеж

пром

229.29 17,01

155.13 30.3

895.47 6.9

967.51 2.7

603.18 377.

961.66 (2.4

563.00 (18.0

(100.

340.14 96.6

274.33 4.7

136.27 9.4

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

зщетение) 

 

о 2016. 

жоспособно

мяна

1.19%

37%

96%

74%

.44%

44%)

00%)

.00%)

69%

71%

46%

38-40,  

на 

ост 



 

 

ТАБ

За ц

ТАБ

дос

ТАБ

Застрах

Застрах

Застрах

Застрах

Други  з

Морска

Застрах

Застрах

Застрах

Застрах

Помощ 

Разни ф

Застра

Застра

Застра

Застра

Други  

Морск

Застра

Застра

Застра

Застра

Помощ

Разни 

Застра

Застра

Застра

Застра

Други  

Морск

Застра

Застра

Застра

Застра

Помощ

Разни 

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

БЛИЦА 10 

Брутните

целият порт

БЛИЦА 11 

В  резулт

ега, брутни

БЛИЦА 12 

ховка за медицински ра

ховка за защита на дохо

ховка за компенсация з

ховка "Отговорност“ (М

застраховки за превозн

а, авиационна и транспо

ховка за пожар и други 

ховка "Обща гражданск

ховка "Кредити" и "Гара

ховка за правни разход

при пътуване

финансови загуби

ОБЩ

ховка за медицински

ховка за защита на д

ховка за компенсаци

ховка "Отговорност“ 

застраховки за прев

а, авиационна и тран

ховка за пожар и дру

ховка "Обща гражда

ховка "Кредити" и "Га

ховка за правни разх

щ при пътуване

финансови загуби

О

ховка за медицинск

ховка за защита на д

ховка за компенсац

ховка "Отговорност“

застраховки за прев

ка, авиационна и тра

ховка за пожар и др

ховка "Обща гражда

ховка "Кредити" и "Г

ховка за правни раз

щ при пътуване

финансови загуби

О

ес на управление
904 77 00, факс+

е коефицие

тфейл годи

тат  на  раз

ият комбин

азходи

одите

а работници

ПС)

ни средства

ортна застраховка

щети на имущество

ка отговорност“

анции"

ди

ЩО

и разходи

доходите

ия за работници

“ (МПС)

озни средства

нспортна застраховка

уги щети на имущест

анска отговорност“

аранции"

ходи

ОБЩО

и разходи

доходите

ия за работници

“ (МПС)

возни средства

нспортна застраховк

руги щети на имущест

анска отговорност“

Гаранции"

зходи

ОБЩО

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

енти на ра

ишното нам

звитието  н

ниран коеф

2015

14.95%

39.69%

41.88%

9.02%

23.39%

13.44%

20.83%

31.49%

29.05%

35.19%

1

а

во

ка

тво

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

зходите оч

маление на

на  застрахо

фициент е н

5 20

43.9

% 3.53

% 81.8

% 57.3

% 63.0

% 18.7

% 18.0

% 12.5

% 20.3

% 22.5

% 54.8

2015

118.03%

84.63%

93.38%

60.71%

92.27%

84.48%

66.35%

80.19%

50.22%

89.85%

2015

132.98%

124.32%

135.26%

69.72%

115.66%

97.92%

87.18%

111.68%

79.27%

125.04%

 
 

ЕТ ИНШУР
ександров" № 81
, Разрешение за 

 

17 

чаквано пр

а коефицие

ователният

над 100%:

16 2

91% 33

3% 7

82% 10

33% 66

09% 5

78% 22

00% 29

55% 2

33% 16

58% 24

83% 67

2016

37.51%

61.53%

56.04%

68.88%

52.40%

64.48%

59.90%

43.74%

82.05%

81.06%

64.27%

2016

81.41%

65.06%

137.86%

126.21%

115.49%

83.26%

77.90%

56.30%

102.38%

103.65%

119.10%

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

 

родължават

ента на разх

т  портфейл

2017

6.11%

7.68%

02.77%

6.50%

5.93%

2.92%

9.37%

2.75%

6.18%

4.46%

7.23%

2017

47.75%

52.21%

43.97%

58.55%

73.04%

55.75%

52.81%

34.95%

67.70%

52.18%

53.94%

2017

383.85

59.89%

146.74

125.05

78.97%

78.67%

82.18%

37.70%

83.89%

76.64%

121.17

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

т да отбеля

ходите е 10

 

л,  през  вс

 

7

5%

%

%

5%

%

%

%

%

%

%

7%

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

язват общо

0.3%: 

сички  отче

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

о намален

тни  перио

38-40,  

ие. 

оди 



 

 

пре

нор

тези

фик

под

 

ЕФЕ

вър

изхо

пре

пре

фор

кон

неи

пол

спо

пре

запи

ТАБ

про

спря

ефе

пок

табл

 

 

Застрах

Застрах

Застрах

Застрах

Други  з

Морска

Застрах

Застрах

Застрах

Застрах

Помощ 

Разни ф

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

Макар б

двид факта

рмално мож

и  свързани

ксираните 

добрява общ

ЕКТИВНОСТ

В  процес

ху  подпис

одящите 

застрахова

застрахова

рмула на Пл

трагент  (из

зпълнение

учените 

разумения

Нетните 

застрахова

исаният но

БЛИЦА 13 

Приложи

явлението

ямо 2016, с

ективно  пр

рития  по 

лица: 

ховка за медицински ра

ховка за защита на дохо

ховка за компенсация з

ховка "Отговорност“ (М

застраховки за превозн

а, авиационна и транспо

ховка за пожар и други 

ховка "Обща гражданск

ховка "Кредити" и "Гара

ховка за правни разход

при пътуване

финансови загуби

ОБЩ

ес на управление
904 77 00, факс+

рутните ко

а, че Друже

же да  се о

и  с  други

разходи щ

щите резул

Т НА ПРЕЗА

са  на  анал

сваческия 

ни  парич

ане,  вход

ателните  с

латежоспо

зползвахме

е  на  контр

облекчени

 получени 

ни  изход

ателите,  по

ов бизнес е 

ихме  залож

  на  катаст

считаме че

ри  приемли

капиталов

азходи

одите

за работници

ПС)

ни средства

ортна застраховка

щети на имущество

ка отговорност“

анции"

ди

ЩО

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

мбинирани

еството фу

очаква дела

те  разход

ще  се  разпр

лтати при р

АСТРАХОВА

лиза  на  еф

ни  застрах

чни  потоц

дящите  н

споразумен

собност 2),

е  приложи

рагента  от 

ия/утежнен

вследствие

дящи  фина

оказват  уве

над 42%, а

жените  в 

трофичните

е условията

иви  нива  н

ите  изискв

2015

(80,

(21,

(89,

(190,

(18,

(399,

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

и коефицие

нкционира

а на разхо

и  –  да  н

ределят  въ

равни други

АТЕЛНИТЕ С

ективностт

хователен 

ци  по  пр

непарични

ния  на  кат

, корекцият

имото опро

първи  тип

ния  в  н

е на истори

ансови  по

еличение  с

а цедирана

стандартн

е  рискове 

а на сключе

на  задърж

вания  за  к

5 20

238.00) (1

832.00) (9

240.00) (4

263.00) (42

173.00) (5

746.00) (63
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енти да са 

а от прибли

дите,  свър

амаляват. 

ърху  все  по

и условия.

СПОРАЗУМ

та  от  сключ

бизнес,  в

резастрахо

и  потоци

тастрофичн

та за неизп

остяване),  р

п  (получен

новите  ил

ията на вза

отоци,  оси

с  65%  за  20

ата от него 

ната  форму

и  отчитам

ените през

жаните  от  к

катастрофи

016 пр

18,789.00) 7

97,210.00) (34

45,866.00) 48

25,850.00) (12

50,618.00) (17

38,333.00) (59

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

над 100%, 

изително 3

рзани  с щет

С  ръста 

о‐голяма  б

МЕНИЯ 

чените  пре

зехме  пре

ването,  в

  от  пр

ните  събит

пълнение о

резултатит

  с  прилага

ли  препо

имоотнош

гуряващи 

017  спрямо

част в 2017

ула  на  Пл

ме  повише

застраховат

компаният

ичните  рис

ромяна

6.58%

45.26%)

8.60%

23.82%)

78.53%)

9.68%)

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

считаме ре

години. В 

тите да  се 

на  застрах

аза  спечел

езастрахова

едвид  комп

входящите 

резастрахов

тия  (изчис

от страна н

е в модула

ането  на  с

одписаните

енията ни 

прехвърля

о  2016.  Пр

7 е 11.6% (9

латежоспос

ние  на  об

телни спор

а  рискове.

скове  пред

2017

83,194.00

(411,982.00)

(208,477.00)

(458,124.00)

(57,440.00)

(1,052,829.00)

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

езултатите

такава сит

увеличава

хователния

лени  прем

ателните  с

плекс  от  п

парични 

ване,  по

слени  по 

а презастр

а на  креди

стандартна

е  презас

и т.н. 

янето  на 

ри  условие

9.6% през 2

 

собност  2 

бщото  покр

разумения 

.  Презастр

дставяме  в

промяна

542.78%

(323.81%)

(354.53%)

(7.58%)

(13.48%)

(64.93%)

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

 за нормал

уация съвс

ат  като дял

ят  портфе

ии,  което 

споразумен

показатели

потоци 

окритията 

стандартна

ахователни

итния риск

та  формул

траховател

рискове  к

е,  че  ръста 

2015). 

сценарии 

ритие  в  20

ни защита

ахователни

в  следваща

38-40,  

лни 

сем 

л,  а 

йл, 

ще 

ния 

и  – 

от 

с 

ата 

ият 

  от 

ла), 

лни 

към 

на 

за 

017 

ват 

ите 

ата 



 

 

ТАБ

техн

пре

нез

БУРЯ

ЗЕМЕТР

НАВОД

ГРАДУШ

СВЛАЧ

ОТГОВ

МОРСК

АВИАЦ

ПОЖАР

ОТГОВ

КРЕДИТ

ОБ

МАСОВ

ИНЦИД

ПАНДЕ

ОБЩ

О
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БЛИЦА 14 

Приложи

ническите 

обладават 

начителна 

РЕСЕНИЕ

ДНЕНИЕ

ШКА

ИЩЕ

ОБЩО ПРИРО

ОРНОСТ МПС

КИ РИСКОВЕ

ЦИОННИ РИСКОВЕ

Р

ОРНОСТИ

ТИ И ГАРАНЦИИ

ЩО КАТАСТРОФ

ДРУГИ КАТАСТР

В ИНЦИДЕНТ 

ДЕНТНА КОНЦЕНТРАЦИ

МИЯ

ЩО ЗДРАВНИ КАТ

БЩО ПОКРИТИЕ

ес на управление
904 77 00, факс+

ихме  коре

специфика

споразуме

корекция –

ОДНИ КАТАСТРОФ

ФИ С ЧОВЕШКА Н

РОФИЧНИ РИСКО

ИЯ

ТАСТРОФИЧНИ Р

Е С ПРЕЗАСТРАХО

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

екцията  за

ации)  в  де

ения  с пре

– под 1% от

ФИ

1

НАМЕСА

ОВЕ

РИСКОВЕ

ОВАНЕ

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

а  неизпъл

ела  на  пре

езастрахова

т сбора на 

2015

85.15%

30.44%

64.61%

94.89%

100.00%

98.80%

75.00%

0.00%

99.15%

0.00%

0.00%

0.00%

97.78%
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лнение  (сп

езастрахова

атели  с пър

експозици

2016

94.80%

36.54%

85.22%

95.49%

100.00%

98.62%

75.00%

0.00%

98.42%

0.00%

0.00%

0.00%

94.75%

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

поред  доп

ателите  в 

рвокласни 

ите. 

2017

95.01%

69.78%

88.29%

95.79%

100.00%

98.77%

75.00%

0.00%

99.79%

0.00%

0.00%

0.00%

99.35%

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

 

пусканията

резервите

кредитни 

%

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

а  на  опро

е  ни.  Пора

показател

 

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

остяването

ди  факта, 

и,  получих

38-40,  

  в 

че 

хме 
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ес на управление
904 77 00, факс+

 

З
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СИ

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

Р

ИСТЕМА 
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РАЗДЕЛ Б

НА УПР

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

Б 

АВЛЕНИ

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

ИЕ 

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

 

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

38-40,  



 

 

съст

годи

фун

годи

име

пол

на а

отче

и пр

кап

резе

Код

дъл

вкл

вед

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

ЗАД  Ас

тояща  се  о

ини, като с

нкциите си 

ини. Члено

Към 31

енно: 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

 

Съветът

1. орган

2.  орга

итика в съ

акционерит

3.  изгот

ет, доклада

4. назн

риема годи

5. назна

6. пред

итала; 

7. опре

ерви, реда

декса за зас

8.  взем

лготрайни а

9.  при

ючително 

нъж годиш

ес на управление
904 77 00, факс+

сет  Иншур

от  Съвет  на

след изтича

до избиран

овете на съ

.12.2017 г. 

Румен Стеф

Милен Ива

Огнян Геор

Валери Ив

Николай Д

т на директ

низира изп

анизира  д

ответствие

те; 

твя  и  внас

а за дейнос

ачава лица

ишния отче

ачава отгов

длага на Об

еделя вида

 за набира

страховане

ма  решени

активи по у

иема  упра

ръководни

шно; 

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

РА

рънс  е  акц

а  директор

ане на срок

нето на но

вета могат 

СД на друж

фанов Бобе

анов Драгн

ргиев Симе

анов Йосиф

Димитров Б

торите: 

пълнението

дейността 

е с действа

ся  за  прием

стта и пред

ата, ръково

ет за тяхнат

ворния акт

бщото Събр

а и размер

ане и разхо

то и на дей

ия  за  покр

установени

вленска  и

ите  длъжн

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

АЗДЕЛ Б.1: 

ционерно 

рите  /СД/. 

ка на манда

в съвет. Ма

да бъдат п

жеството е 

ев – Предсе

невски – Из

еонов – нез

фов – член 

орисов – н

о на решен

на  друже

щото закон

мане  от  Об

дложението

одещи фун

та дейност;

тюер на дру

рание на а

а на фондо

одване на с

йстващото 

риване  и 

я от закона

и  организа

ности,  коят
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ОБЩА ИНФ

дружество

Съгласно 

ата, Съветъ

андатът на

преизбиран

 в състав от

едател на С

зпълнителе

зависим чл

на СД; 

езависим ч

ията на Об

ството,  оп

нодателств

бщото  Съб

о за разпре

кцията за с

 

ужеството;

кционерит

овете на д

средствата 

законодате

отписване

а ред; 

ационна  с

то  преразг

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

ФОРМАЦИ

о  с  едност

Устава  на 

ът на Дирек

първия съ

ни без огра

т пет физич

СД и предс

ен директор

ен на СД;

член на СД

бщото Събр

пределя  за

во, устава и

брание  на 

еделение н

съответств

 

те решения

дружеството

по тях съгл

елство; 

  от  балан

структура 

глежда,  из

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

Я 

тепенна  си

дружество

кторите про

став на Съв

аничение. 

чески лица

тавляващ д

р и член на

 

рание на ак

астраховат

и решеният

акционери

на печалбат

ие и функц

я за увелич

о, както и 

ласно изиск

нса  на  дру

на  застра

зменя  и/ил

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

истема  на 

ото  мандат

одължава 

вета на Ди

а, български

дружествот

а СД; 

кционерите

телната  и 

та на Общо

ите  годишн

та; 

цията по въ

чаване и на

общите и 

кванията гл

ужеството 

ахователя, 

ли  допълв

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

управлен

тът  на  СД  е

да изпълня

ректорите 

и граждани

то; 

е; 

финансова

ото Събран

ния  финанс

ътрешен од

амаляване 

технически

лава шеста

на  загуби

определя

ва  най‐мал

38-40,  

ие, 

е  5 

ява 

е 3 

и, а 

ата 

ние 

сов 

дит 

на 

ите 

а от 

и  и 

ща 

лко 



 

 

акту

вкл

вътр

под

док

пре

дей

възн

доп

възн

про

заст

дого

пов

упъ

отте

на р

теку

и да

Седалище и адре
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10.  пр

уализира е

11.  при

ючително 

решния  од

даваната  и

ументообо

дотвратява

ности  по 

награжден

пълва най‐м

12.  одо

награжден

13.  пре

грамите, п

14. при

15.  пр

траховки; 

16. при

овори; 

17. при

18.  пр

ерителност

19. при

20. при

21. изб

22.  из

лномощав

егля пълно

23. взем

‐ разпо

разпорежд

‐ поема

ущата годи

‐ сключ

а е други га

ес на управление
904 77 00, факс+

иема  прог

жегодно; 

иема  полит

правилата 

дит;  прехвъ

нформаци

орота;  под

ането на к

преценка 

нията  на  ли

малко ведн

обрява  щат

нията на ли

едставя  пр

олитиките,

иема прави

иема  общ

иема вътре

иема прави

иема  пра

т; 

иема прави

иема други 

ира от съст

збира,  ов

а и освобо

мощията и

ма предвар

ореждане и

ането и/ил

ане на задъ

ина или към

чване на до

аранционн

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

грама  за 

тики  за:  уп

за изпълн

ърляне  на 

я  за  цели

дписваческ

онфликт на

на  Съвета 

ицата,  коит

нъж годишн

тното  разп

цата, които

ед  Общото

, правилата

ла за работ

щи  условия

ешни прави

ла за орган

вила  за  р

ла за оцен

правила, п

тава си пре

властява  и

ождава лиц

им; 

рителни ре

или придоб

ли придоби

ължения и

м датата на

оговори за 

и сделки, и

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

дейността 

правление 

ение и отч

дейности 

ите  на  заст

ката  дейно

а интереси

на  Дирек

то  работят

но; 

писание  на

о работят з

о  Събрание

а и процед

тата си; 

я,  тарифи 

ила за дей

низацията и

разкриване

ка на актив

програми и

едседател и

и  освобо

ца за проку

ешения за:

биване на а

иването над

ли предост

а разпореж

заем, кред

издаване н
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  на  застр

на  риска; 

читане дей

на  трети 

траховател

ост  и  раб

и; оценка н

кторите  ил

т  за  друже

а  служител

а застрахо

е  на  акцио

дурите по т.

и  застра

ността по у

и управлен

е  на  конф

вите на дру

и процедур

и зам.‐ пред

ждава  Из

уристи или 

активи, чия

дхвърля 50

тавяне на 

ждането над

дит, гаранц

на записи н

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

рахователя 

вътрешни

ността на о

лица;  точн

лния  надзо

бота  със 

на активи; 

и  когато  е

еството,  ко

лите  на  др

вателя. 

онерите  го

. 9‐12; 

хователно‐

уреждане 

нието на ин

фликт  на 

ужеството;

и във връз

дседател н

зпълнителе

търговски 

ято обща и

0 000 /петде

обезпечен

дхвърля 50

ции, поръчи

а заповед, 

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

за  срок 

я  контрол;

отделните 

ност,  пълно

ор;  информ

застрахов

управлени

е  предвиде

ито  прераз

ужеството 

дишен  отч

‐техническ

на претенц

нформацио

интереси 

ка с дейнос

на съвета; 

ен  директ

пълномощ

или единич

есет хиляд

ия, чиято е

 000 /петде

ителства, з

менителни

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

от  три  го

;  оператив

организац

ота  и  навр

мационнат

вателните 

ието на  кап

ено  в  нор

зглежда,  и

и  приема

чет  за  изпъ

и  планове

ции по зас

онната сист

и  за  оси

стта на дру

ктор  на 

щници на д

чна стойнос

ди/ лева, бе

единична с

есет хиляд

алог, ипоте

ици, съдеб

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

одини,  коя

вния  контр

ционни зве

ременност 

та  система

посредни

питала; дру

рмативен  а

изменя  и/и

  политика 

ълнението 

е  по  видо

траховател

тема; 

игуряване 

ужеството;

дружество

дружеството

ст към дата

ез ДДС; 

стойност пр

и/ лева; 

еки и какви

бни или изв

38-40,  

ято 

ол, 

на; 

на 

а  и 

ци; 

уги 

акт; 

или 

за 

на 

ове 

лни 

на 

ото,  

о и 

ата 

рез 

ито 

вън 



 

 

съд

отте

пра

търг

юри

числ

дру

рък

тако

Съб

засе

чле

при

акц

дого

съве

акц

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

ебни  спор

егляне или 

‐  сключ

во на изклю

‐  прид

говски  или

идически л

‐  същес

ло  и  при  п

жеството;  

‐  откри

оводители

‐ дълго

ова сътрудн

24. обс

брание на а

За  реш

еданието  ч

новете на с

Предсе

Предсе

състващит

Предсе

1. Свик

2. Орга

3. Пред

4.  Съхр

ионерите; 

5.  На  о

овора за въ

6. След

ета на дире

7. Орга

ионерите; 

ес на управление
904 77 00, факс+

разумения 

отказ от ис

чването  на

ючително з

добиването

и  граждан

ица; 

ствена  про

промяна  н

иването  и  з

ите им; 

осрочно сът

ничество. 

съжда и ре

акционерит

шенията  на

членове.  З

съвета. 

едател на С

едателят  н

е членове 

едателят на

ва съвета н

низира и р

дседателств

ранява  пр

основание 

ъзлагане на

ди за закон

екторите.  

анизира и к

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

/на  стойн

скове /кога

а  договор, 

закупуване

о  или  отчу

нски  друж

омяна  на  д

на  щатното

закриванет

трудничест

ешава всич

те. 

а  СД  се  с

аседанието

Съвета на д

на  съвета

на съвета н

а съвета на 

на директо

ръководи р

ва заседан

ротоколнит

чл.  244,  а

а управлен

носъобразн

координир

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

ност  над  5

ато цената 

даващ  пр

е на продук

уждаванет

ества  в  ст

дейността  и

о  разписан

то  на  клон

тво от съще

ки въпроси

ъставят  пр

о  е  редовн

иректорите

  на  дире

на директо

директори

рите на зас

аботата на 

ията на съв

те  книги  н

ал.  7  от  Т

нието с изб

ността на р

ра връзката

 
 

ЕТ ИНШУР
ександров" № 81
, Разрешение за 

 

23 

50  000  лев

на иска ил

аво  на  изк

ктите на Др

то  или  пр

траната  и 

и  организа

ие  или  дл

нове/агенци

ествено зна

и, освен те

ротоколи, 

но,  ако  на

е 

екторите 

рите.  

ите: 

седания; 

 съвета на 

вета на дир

на  съвета 

Търговския 

рания от съ

решенията 

а между съ

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

ва/,  отказ 

и исковете

ключителн

ружеството

екратяване

чужбина,

ационната 

ъжностни 

ии  и  предс

ачение за д

ези, които 

които  се 

а  него  при

се  избир

директори

ректорите;

на  дирек

закон,  ск

ъвета изпъл

и актовете

ъвета на ди

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

от  права, 

е надхвърля

и  продажб

. 

ето  на  дя

  както  и 

структура 

характери

ставителств

дружествот

са от комп

подписват

състват  по

а  с  един

те; 

кторите  и 

лючва  от 

лнителен д

 на изпълн

иректорите

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

признава

я 50 000 ле

би  на  Друж

ялово  учас

за  участи

на  дружес

стики  на  с

ва  и  компе

то и за пре

петентностт

т  от  присъ

овече  от  п

нодушно 

общото 

името  на 

директор.  

нителния д

е и общото

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

не  на  пра

ева/;  

жеството  и

стие  в  дру

ието  в  дру

ството,  в  то

служители 

етенциите 

екратяване

та на Общо

ъстващите 

оловината 

решение 

събрание 

дружество

директор и 

о събрание 

38-40,  

ава, 

или 

уги 

уги 

ова 

на 

на 

 на 

ото 

на 

от 

на 

на 

ото 

на 

на 



 

 

съот

пре

заст

съот

отно

Уста

съве

кога

на д

дого

пре

дру

пре

съст

годи

дру

оби

общ

орга

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

8.  Кор

тветствие 

дприемане

9.  Пре

траховател

Изпълн

Изпълн

тветствие с

 

ошенията м

ава  на  дру

ета  на дир

ато изпълн

Изпълн

1. Склю

дружествот

овори  с  по

дварителн

 

 

 

жеството;  

 

дставителс

 

тояние на д

ина,  инфо

жеството и

7.  Заед

чайната де

 

 

 

щински орга

 

анизира за

ес на управление
904 77 00, факс+

еспондира

относно  у

е на преван

дставлява 

я с трети л

нителен ди

нителният 

с действащ

Изпълните

му с трети л

ужеството, 

ректорите),

ителният д

нителният д

ючва и прек

то, като пр

овече  от  тр

о съгласие

2. Контрол

3. Следи за

4.  Контро

5. Предлаг

ствата на д

6. Ежемесе

дружество

рмира  съв

и перспекти

дно  с  Пре

ейност на д

8. Осъщест

9. Организ

10.  Предст

ани, трети 

11.  Съвме

щитата по 

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

а  с  лицата

установени

нтивни мер

дружество

ица  

ректор 

директор 

щия устав на

елният дир

лица , с изк

освен  при

  удостовер

директор не

директор и

кратява, за

ромяна в щ

рима  служ

е на Съвета 

ира и орга

а изпълнен

олира  раб

га на съвет

ружеството

ечно инфо

ото. В края 

вета  на  ди

ивите за де

дседателят

дружествот

твява опера

ира счетов

тавлява  др

лица и пре

стно  с  Пре

водени сре

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

а,  ръковод

и  от  тези

рки за избя

ото  съвме

се  избир

а дружеств

ектор пред

ключение н

и  наличие 

рено  с  коп

е е присъст

ма следни

едно с Пре

щатното раз

жители  в  ра

на директо

низира еж

нието на пр

ботата  на 

та на дирек

о;  

рмира съве

на всяка г

иректорите

ейността му

т  на  СД  с

то;  

ативното у

водната и д

ружеството,

ед съда;  

едседателя

ещу друже
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дещи  фун

  лица  на

ягването на

естно  с  из

ра  с  реше

вото.  

дставлява з

на сделкит

на  изричн

ие от  прот

твал на нег

ите правомо

едседателя

зписание и

амките  на 

орите;  

едневната 

рограмите и

  клонове

кторите от

ета на дир

година, но 

е  за    орга

у през след

сключва  пр

правление

данъчна отч

,  съвместн

я  на  СД  за

еството дел

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

кцията  по

арушения 

а нови таки

зпълнителн

ние  на  съ

заедно с П

е и действи

но  и  пред

токол  от  за

го. 

ощия: 

я на СД, тру

и/или назн

един  кале

дейност на

и финансов

те,  агенц

криване и 

ректорите з

не по‐късн

анизационн

дващата год

равни  сдел

е на стопанс

четност на 

но  с  Предс

авежда  иск

ла; 

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

о  вътрешен

в  дейност

ва; 

ния  директ

ъвета  на  д

редседател

ията, посоч

варително 

аседанието

удовите до

ачаването 

ендарен  ме

а дружеств

вата дисцип

иите  и  п

закриване

за организа

но от 15 де

ното  и  фи

дина; 

лки  с  трет

ската дейн

дружество

едателя  на

кове  от  им

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

н  одит  и 

тта  на  др

тор  в  отн

директори

ля на СД д

чени чл. 28

  съгласие 

о  на  съвета

оговори на

или прекр

есец  се  из

вото;  

плина на д

представит

е на клонов

ационното 

екември на

инансово  с

 

ти  лица,  в

ост на друж

ото; 

а  СД,  пред

мето  на  др

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

норматив

ружеството

ошенията 

ите  прието

дружествот

8, ал. 1 т. 24

(решение 

а,  в  случаи

 служители

ратяването 

звършва  сл

дружествот

телствата 

ве, агенции

и финансо

а съответна

състояние 

в  рамките 

жеството; 

д  държавни

ружеството

38-40,  

вно 

  и 

на 

о  в 

о в 

4 от 

на 

ите, 

ите 

на 

лед 

о;  

на 

и и 

ово 

ата 

на 

на 

и  и 

о  и 



 

 

са о

и за

нез

нор

кои

актю

изпл

заст

отбе

ОСА

Съв

има

Инш

инте

потр

№ 4

задъ

пост

рис

осн

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

 

от съществе

 

 

а рисковете

 

Неизпъ

Членов

1. вътре

2. пред

Незипъ

ипълнител

рмативните

В  своят

то са: Функ

юерска  фун

лащане  н

траховател

През  20

ележат сле

‐ Проме

А от 27.06.2

Полити

Полити

ета  на дир

а за цел да

шурънс,  съ

ереси  на  Д

ребителите

48 на КФН з

Полити

ържането 

тигане  цел

ка. 

Форми

овни принц

ес на управление
904 77 00, факс+

12. Доклад

ено значен

13. Отчита 

14. Следи з

е в отделни

15. Органи

ълнителни ч

вете на съве

ешното раз

доставеното

ълнителнит

ните  член

е изисквани

та дейност

кция по упр

нкция.  Към

а  обезще

ните обезщ

017  г.  като

едните обст

енени са б

2017 г. са из

ика за възна

иката за въз

ректорите 

а установи 

ъобразявай

Дружество

е на застра

за изискван

иката има з

и мотивир

лите  на  Др

рането на 

ципи: 

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

два незабав

ие за друж

дейността

за съответс

ите сфери о

изира изпъл

членове на

ета на дире

зпределен

о право на 

те  членове

нове  на  С

ия и за риск

т  СД  е  подп

равление н

м  СД  дейст

етения,  ка

щетения пр

о  промени 

тоятелства

роят и съст

збрани Вал

аграждени

знагражде

на  25.06.20

ясни и обе

йки  се  с  п

то,  както 

ахователни 

нията към в

а цел възн

рането на  в

ружеството

възнаграж

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

вно на пред

жеството; 

 си пред съ

ствието на 

от дейностт

лнението н

а Съвета на

екторите и

ие на функ

управлени

на  СД  им

СД  следи 

ковете в от

помаган  ръ

на риска; Фу

тват  и:  Екс

кто  и  За

ри смърт ил

в  система

: 

тавът на СД

лери Ивано

ята 

нията на л

013  г.,  като

ективни пр

рограмите

и  с  принц

услуги. По

възнагражд

аграждени

висококвал

при  услов

жденията, о

 
 

ЕТ ИНШУР
ександров" № 81
, Разрешение за 

 

25 

дседателя 

ъвета на ди

дейността

та на друже

на решения

а директори

мат еднакв

кциите меж

ие и предст

мат  правата

за  съотве

тделните сф

ъководител

ункция за с

спретен  съв

страховате

ли телесни 

ата  на  упра

Д като на м

ов Йосифов

ицата, коит

о  последно

равила за ф

е  за  дейно

ципите  и  д

олитика за 

денията (об

ията в ЗАД А

лифициран

вията  на  б

обект на П

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

на съвета з

иректорите

 на дружес

еството 

ята на СД 
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разсрочено

ване през 

кции, опци

вързана  от

ъдещите ри

начителнит

ително  вли

рния орган

жеството ня

вление на р

равление н

равление на

осъществя

лгарски гра

т  изготвя

рване,  прос

да  бъде 

жеството  и 

ия  и  предп

одимите  ка

ектива  200

местното за

рилагането

дейност  и

по‐конкрет

стта и конц

ване на ри

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

е  възнагра

ъководни д

от дейностт

година  на 

от една тр

ждение  –

висимост о

кто и от длъ

о променли

периода н

и, пари ил

тложената 

искове. 

те сделки, 

ияние  върх

н 

яма извърш

риска 

на риска съ

а риска се у

ва  функция

ажданин, к

  стратеги

следяване,

изложен  з

вероятнос

писва мерк

алкулации 

09/138/ЕО 

конодател

о на систем

и  образува

тно дерива

ентрацията

иска, други 
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аждения  н

длъжности

тта на Друж

служител 

ета от брут

поне  40%

от икономи

ъжността на

иво възнагр

а разсрочв

ли други ср

част,  тряб

извършени

ху  предпри

шени такив

ъдейства з

упражнява

ята  по  упр

който отгов

ии,  проце

,  управлен

застраховат

стта  от  тях

ки  за  мини

свързани 

(Платежо

лство. 

мата за упра

не  на  техн

ати и други

а, управлен

области по

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

а  лицата, 

и в структур

жеството. 

по  тази  П

тното годи

%  се  разс

ическия ци

а съответн

раждение 

ване. Отлож

редства. Кр

ва  да  позв

и през отче

иятието,  и 

а сделки 

а прилаган

а от риск‐м

равление  н

варя на изи

едури,  по

ние  и  докл

теля.  Анал

хното  настъ

имизиране

с оценка н

оспособнос

авление на

нически  ре

и подобни з

ние на опе

о преценка

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

които  зае

рата на Дру

олитика  се

шно възна

срочва  за 

икъл, дейно

ия служите

се извършв

жената час

ритериите з

воляват  кор

етния пери

с  членове

не на систе

ениджър п

на  риска  къ

скванията 

олитики 

адване  на

изира  пер

ъпване  и  п

е  или  лими

на риска  и 

ст  ІІ),  съг

а риска на д

езерви,  упр

задължени

ративния р

а на дружес

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

емат  ключо

ужеството,

е  изплаща

аграждение

период  с

остта на Д

ел.  

ва пропорц

ст на възна

за оценка 

ригиране  н

иод с акцио

е  на  админ

емата за уп

по смисъла

ъм  31.12.2

на чл. 89, а

с  цел  н

  рисковете

риодично  р

потенциал

итиране  на

показател

гласно  по

дружествот

равление  н

ия, управле

риск, преза

ството. 

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

ови  функц

, се опреде

  променли

е, значител

с  минимал

ружеството

ционално и

аграждение

на бъдещи

на  размера

онери, с ли

нистративн

правление 

 на чл. 89, 

017  г.  е Ю

ал. 2 от КЗ.

непрекъсна

е,  на  които

рисковете, 

ен  негатив

а  определе

ли  свързан

олитиките 

то в следни

на  активите

ение на рис

астрахован

38-40,  

ии, 

еля 

иво 

лна 

лна 

о и 

или 

ето 

ите 

а  й 

ца, 

ия, 

на 

ал. 

Юри 

ато 

о  е 

на 

вен 

ени 

и  с 

за 

ите 

е  и 

ска 

е и 



 

 

изи

сред

плат

вкл

каса

резу

поо

огра

упр

неп

акто

дей

неи

ком

съот

изи

“Зас

орга

дей

акц

рък

про

че о

ком

дей

отче
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скване  за 

дства  на 

тежоспосо

ючени в то

3.  Учас

аещи управ

4.  Пер

ултатите от

тделно  и 

аничаване 

Функци

Функци

авителните

осредствен

ове  на  зас

ността  на

зпълнение

мпетентните

тветствие 

скванията 

страховател

Функци

Лицето

ани за уста

ността  на 

ионерите; 

оводещ  уп

верка са ко

от управите

Правом

Лицето

1.  спаз

мпетентните

ността на д

2. систе

3.  точн

ети;  

4. защи

ес на управление
904 77 00, факс+

ършва  оце

платежосп

дружество

бност  със 

ова изчисле

ства  в  подг

влението н

иодично  и

т нея, в тов

в  техните

на рискове

ия по съотв

ията  по  съ

е  органи  н

но прилож

страховател

а  застрах

ето  на  зак

е органи н

се  ръково

на чл.93, а

лен надзор

ии 

о,  което  ръ

ановените о

функцията

незабавно

правление 

онстатиран

елния орган

мощия 

о, което рък

зването  на 

е органи н

дружествот

емата за от

остта,  пълн

итата на акт

 

З
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енка  на  ри

пособност, 

ото  и  пок

собствени

ение. 

готовката  и

на риска; 

информира

ва число за

е  взаимоза

ете. 

ветствие 

ъответствие

на  дружест

жимите акто

ля;  оценяв

ователя; 

коните,  по

а Европейс

ди  от  Еле

л. 5 от КЗ, о

р” с решени

ъководи  фу

от него нар

а  и  го  пре

о  информи

„Застрахо

ни нарушен

н не са пре

ководи фун

закона,  п

а Европейс

то;  

тчетност и и

нотата и н

тивите на д

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

исковете,  к

съответно

критието  н

  средства,

и  изготвян

а  Изпълнит

а нивото на

ависимости

е  по  смис

твото  отно

ове на ком

ване  на  въ

идентифиц

дзаконови

ския съюз 

на  Георгие

одобрена о

ие № 701‐О

ункцията  за

рушения в д

едставя  пр

ира  заместн

ователен  н

ния и слабо

едприети д

нкцията за 

одзаконов

ския съюз 

информаци

авременно

дружествот
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които  се  в

о  на  такив

на  гаранц

,  както  и  р

ето  на  вът

телния  ди

а риска в о

и  и  дава 

съла  на  чл

осно  спазв

мпетентните

ъзможния 

циране  и

ите  актове,

и вътрешн

ева  Георги

от зам.‐пре

ОЗ/29.09.20

а  съответс

дейността 

ед  управи

ник‐предсе

адзор”  в 

ости в упра

остатъчни 

съответств

вите  актове

и вътрешн

ия на друж

остта на из

то от безсто

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

включват  в

ва,  които  б

ционния  м

рисковете, 

трешни  акт

иректор  за 

отделните 

конкретни

л.  93  от 

ването  на 

е органи на

ефект  от  п

оценява

,  непосред

ните актове

иева,  бълга

едседателя

016 г. 

ствие:  инфо

на застрах

телния  ор

едателя  на

случаите, 

авлението 

мерки за т

вие има пра

е,  непосре

ните актове

еството;  

зготвяните 

опанствено

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

в  изчислен

биха  се  от

му  капитал

които  не 

тове  и  пол

работата,

сфери на д

предложе

КЗ  се  изр

законите, 

а Европейс

промени  в

не  на  р

дствено  пр

е на застрах

арски  граж

я на КФН, р

ормира  не

ователя; из

ган  и  пред

а  Комисият

когато  в  р

на дружест

яхното отст

аво за пров

едствено  п

е на друже

счетоводн

ост и злоупо

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

нието  на 

тразили  на

л  и  грани

са  изцяло

литики  на 

,  която  из

дейност на

ения  за  н

разява  в:  с

подзаконо

ския съюз и

в  правната 

риска,  про

риложимит

хователя. Ф

жданин,  от

ръководещ 

езабавно  уп

зготвя годи

д  общото 

та  за  фина

резултат  н

ството, и за

траняване.

верява и оц

риложими

еството при

ни и други 

отреби;  

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 
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ицата  му 

о  или  отчас

дружество

вършва  и 

 дружество

амаляване

съветване 

овите  акто

и вътрешни

среда  вър

оизтичащ 

те  актове 

Функцията 

тговаряща 

направлен

правителни

ишен отчет

събрание 

ансов  надз

а  извърше

а които смя

. 

ценява: 

ите  актове 

и извършва

документи

38-40,  

ото 

ите 

на 

сти 

ото, 

за 

ото 

е  и 

на 

ове, 

ите 

рху 

от 

на 

по 

на 

ние 
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т за 

на 

ор, 

ена 

ята, 

на 

ане 
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директори
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ал. 3 от КЗ

дзор” с реш

Функци

Функци

темата  за

ществяван

нкцията по 

темата  за 
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и  следи  з

ършване н

функцията 
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нкцията и  г
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авление  „З

статирани 

едат  до  съ
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кватността и

ателни  дог

о тях;  

ршването и

ия по вътре

Функцията

ативни фун

ите  на  д

функцията

амките на д

нс е Евелин

З, одобрен

шение № 26

ии 

ията  по  въ

а  вътреше

е  на  вътре

съответств

управлен

вета на ди

за  тяхното

а одитни п

по вътреш

ния  в  дей

го представ

но информ

Застрахова

нарушения

ъществени

ерки за тях

мощия 

одителят,  к

да проверя

ването на з

емата за от

остта,  пълн

емите за уп

итата на акт
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и спазване

говори,  за 

и отчитанет

ешен одит 

а по вътреш

кции. Ръко

дружеството

а  по  вътре

дружествот

н Димитров

н от  зам.‐пр

61‐ОЗ/22.04

ътрешен  о

ен  контро

ешния  кон

вие; други е

ние  на  др

ректорите 

  изпълнен

проверки, к

шен  одит и

ността  на 

вя пред Съ

ира замест

ателен  над

я и слабост

и  вреди  и 

ното отстра

както  и  ли

ват и оцен

закона и въ

тчетност и и

нотата и н

правление 

тивите на д

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

ето на вътр

приемане

то на всичк

шен одит, п

оводителят 

о  и  ръко

ешен  одит,

то. Лицето,

в Манев, бъ

редседател

4.2016 г. 

одит  вклю

л  (админ

нтрол;  под

елементи п

ружеството

на дружес

ние.  Функц

който обхв

информира

застрахов

ъвета на ди

тник‐предс

дзор”  в  слу

ти в управл

за  които 

аняване. 

цата,  коит

яват:  

ътрешните 

информаци

авременно

и методите

дружествот
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ешните пр

е  и  разгле

ки дейност

по смисъла 

т на фунция

оводи  дир

,  не  могат 

, което рък

ългарски гр

ля на КФН,

ючва  оцен

истративни

дходящи  пр

по преценк

о.  Ръковод

ството при 

цията  по  в

аща най‐м

а незабавно

вателя.  Той

иректорите

едателя на

учаите,  ког

лението на

смята,  че 

то  осъщест

актове при

ия на друж

остта на из

е за оценка

то от безсто
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ти, прехвър

на чл. 95 о

ята по вътр

рекция  „В

да  извърш

ководи фун

ражданин, 

,  ръководе

ка  на  аде

и  и  счет

равила  за 

ка на друж

дителят  на

вземане на

вътрешен  о

малко перио

о Съвета н

й  изготвя 

е. Ръководи

а Комисият

гато  в  рез
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от  управи
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и извършва

еството;  
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шват  едно

нкцията по

отговарящ

ещ направл

екватността

оводни  п

докладван

еството) и 

а  функцият

а решения 

одит  прие

од от една

а директор

годишен 

ителят на ф

та за финан

ултат  на  и

ото, които 

ителния  ор

кцията  по 

не дейност

счетоводн

 

ост и злоупо

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

не на застр

и  и  за  оп

страховате

ективна и н

т се назнач
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временно 

о вътрешен

щ на изискв

ление “Зас

а  и  ефект

процедури;
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на другите

та  по  вът
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функцията 

нсов надзор
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о  вътрешен
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ни и други 

отреби;  
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проверка 

или могат 

а  предприе

н    одит  им

жеството; 

документи

38-40,  
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на 

а от 
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за 
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за 
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7. извъ

 Отгово

Отговор

КЗ.  Към  31

жданин, од

Отговор

жеството с

1. коор

2.  гара

пусканията,

3.  оце

ническите р

4. сравн

5. инфо

исляването

6.  кон

дивидуални

лагане на н

7. израз

8. израз

9.  подп

о  участва 

италовото 

ствената оц

Във връ

1.  изго

юерската д

2. изгот

При изп

формация н

 

ес на управление
904 77 00, факс+

кватността и

ателни  дог

о тях;  

ршването и

орен актюе

рният актю

1.12.2017  г

добрен с ре

рният  актю

съгласно съ

динира изч

антира  при

, направени

нява  дост

резерви; 

нява най‐д

ормира упр

о на технич

тролира  и

и  подходи 

надеждни 

зява мнени

зява мнени

помага  ефе

в  създава

изискване

ценка на р

ъзка с дейн

отвя  и  заве

дейност; 

твя и предс

пълнение н

на дружест

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

и спазване

говори,  за 

и отчитанет

р 

юер на друж

г.  отговорн

ешение № 

юер  се  изб

ъответните 

числяванет

игодността 

и при изчис

атъчността

добрите про

равителния

ческите рез

изчисляван

за  отделн

актюерски

ие относно

ие относно

ективното 

ането  на 

е  за  плате

иска и плат

ността си от

ерява  спра

ставя в ком

на задълже

вото. 

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

ето на вътр

приемане

то на всичк

жеството о

ният  актюе

403‐ОЗ/16

бира,  назн

изисквани

то на техни

на  изпол

сляване на

а  и  качест

огнозни оц

я или контр

зерви; 

нето  на  те

и  случаи, 

 методи; 

 общата по

 адекватно

прилагане

модели  з

ежоспособ

тежоспособ

тговорният

авките  на 

мисията год

енията си о
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ешните пр

е  и  разгле

ки дейност

осъществяв

ер  на  ЗАД 

.04.2014 г. 

начава  и  о

ия на Кодек

ическите ре

званите  м

а техническ

твото  на  д

ценки спрям

ролния орга

ехническит

когато  не 

одписвачес

остта на пре

е  на  систем

за  риска, 

ност  и  на

бността. 

т актюер: 

застрахова

дишен актю

отговорния

 

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

оцедури за

еждане  на 

ти, прехвър

ва актюерск

Асет  Иншу

на КФН.  

освобожда

кса за застр

езерви; 

методологи

ките резерв

данните,  и

мо практич

ан относно

те  резерв

са  налице 

ска политик

езастрахов

мата  за  уп

стоящи  в 

  минимал

ателя  или 

юерски док

ят актюер и

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

а сключван

претенци

лени от зас

ката функц

урънс  е  Тр

ва  от  Съве

раховането

и  и  базов

ви; 

използвани

ческите рез

о надеждно

и  посредс

достатъчн

ка; 

ателните д

равление 

основата 

лното  капи

презастра

лад ‐ в сро

има достъп

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

не на застр

и  и  за  оп

страховате

ция по смис

раян  Петро

ета  на  дир

. Отговорн

ви  модели

и  при  изч

зултати; 

остта и аде

ством  при

но  подходя

договори; 

на  риска, 

на  изчис

италово  из

ахователя 

ка по чл. 1

п до цялата

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

рахователн

пределяне 

еля.   

съла на чл.

ов,  българс

ректорите 

ият актюер

,  както  и 

числяване 

кватността

иближения 

ящи  данни

включител

сляването 

зискване  и

във  връзка

26, ал. 1, т.

а необходи

38-40,  

и и 

на 

 97 

ски 

на 

р: 

на 

на 

 на 

  и 

  за 

лно 

на 

и  в 

а  с 

 1. 

има 



 

 

от 

стра

посл

Инш

док

Дру

под

квал

над

кон

рък

уме

рък

връ

орга

опр

на о

съот

цел

знан

задъ

рък

над

вкл

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

Полити

Съвета  на

атегиите, 

ледващата

шурънс  ил

ументи,  к

ужеството. 

Целта 

дходящи  к

лификацио

деждност.  П

трол  върх

оводни и к

 

Квалиф

ения,  трудо

оводни и к

Специа

зка  с:  пре

анизацията

Профес

еделените

Практи

отговорнос

Трудов

тветстват н

Нагласа

ите на Дру

Квалиф

ния,  умен

ължения, х

оводните, 

Когато 

деждност въ

ючително к

Квалиф

ес на управление
904 77 00, факс+

РАЗДЕ

иката за ква

а  директор

принципит

а  оценка  н

и  изпълня

които  съст

на  Полити

кандидати 

онните  изи

Политиката

у  поддърж

ключови по

Общи поло

фикацията 

ови  навиц

ключови за

алните  зна

едмета  на 

а и управле

сионални  у

е им задълж

чески умен

стите. 

и  навици 

на изискван

а ‐ изпълня

ужеството. 

фицирани  с

ия,  навиц

характериз

технологич

се оценява

ъз основа 

криминалн

фикация и н

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

Л Б.2: ИЗИ

алификаци

рите  и  по

те  и  проц

а  квалифи

яват  други 

тавят  рам

иката  е  да

за  длъж

исквания  н

а  обхваща

жането  на 

озиции в Др

ожения 

включва  съ

ци  и  нагла

дачи и зад

ния  включ

дейност  н

ението, ком

умения  ‐ 

жения. 

ния ‐ успеш

‐  усвоени

нията на за

яване ефек

служители 

ци  и  нагла

зиращи съд

чните и орг

а надеждн

на факти з

ни, финансо

надежднос

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

СКВАНИЯ З

ия и надежд

оследно  е 

цесите,  ко

икацията  и 

ключови 

ката  за  ц

а  гарантир

жности  и 

на  нормат

както  пър

квалифик

ружеството

ъвкупност 

аси,  необхо

дължения.

ват  познан

на  Дружест

муникацият

способност

шно прилаг

те  правила

еманата дл

ктивно на д

са  тези,  к

аси  за  еф

държаниет

ганизацион

остта на да

а неговия 

ови и надзо

ст на члено
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ЗА КВАЛИФ

дност на З

ревизира

ито  трябв

надеждно

функции. 

цялостно 

ра  адекват

  за  друг

тивната  ба

рвоначални

кационния 

о. 

от  специа

одими  и  д

нията  и  ин

твото,  сред

та и взаимо

тта  на  лиц

гане на по

а  и  норми

лъжност. 

длъжностт

които  прит

фективното

то на изпъл

нните изис

адено лиц

характер и

орни аспек

вете на Съв

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

ФИКАЦИЯ И

АД Асет Ин

на  на  20.

ва  да  се 

остта  на  ли

Политикат

управлени

тно  управл

ги  ключо

аза  и  се  п

ия  процес 

статут  и 

ални  знани

достатъчни

нформация

дствата  на

одействиет

цата  успеш

дходящите

и  на  повед

а, според н

тежават  и 

о  изпълнен

лняваната 

квания 

е, се отчит

и поведени

кти в зависи

вета на дир

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

И НАДЕЖД

ншурънс е 

.12.2017  г.

следват  в

ицата,  коит

та  е  част 

ие  на  рис

ление  на  п

ви  функц

проследява

на  подбо

надежднос

ия,  професи

и  за  изпъл

ята,  която  л

  труда,  те

то и др. 

шно  и  ефе

е методи и

дение  в  тр

нейните из

успешно  п

ние  на  те

от тях длъж

тат неговат

ие в личен 

имост от це

ректорите 

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

ДНОСТ 

приета на

.  Политика

в  първона

то  ръковод

от  по‐шир

сковата  и

процеса  н

ции,  като 

а  и  гаран

р,  така  и 

ст  на  лиц

ионални  и

лнение  на

лицата  пр

ехнологичн

ективно  да

и умения за

рудовия  п

зисквания, 

прилагат  н

ехните  отг

жност, в съ

та честност

и професи

елите на оц

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

 29.06.2015

ата  очерта

чалната  и

дят  ЗАД  А

рок  набор 

зложеност

а  подбор 

се  спаз

тира  тяхна

последващ

ата  заема

  практичес

  съответни

итежават  в

ите  проце

а  изпълня

а изпълнен

роцес,  кои

за постига

еобходими

говорности

ъответстви

и финансо

ионален пл

ценката. 

38-40,  

5 г. 

ава 

и  в 

сет 

от 

т  в 

на 

ват 

ата 

щия 

щи 

ски 

ите 

във 

еси, 

ват 

ние 

ито 

ане 

ите 

  и 

е с 

ова 

ан, 



 

 

квал

какт

мом

посо

назн

упр

лич

задъ

коет

дей

опе

плат

про

ЗАД

да о

отго

пре

отго

пре

чл. 

дру

дек

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

Всеки 

лификация

Членов

то и тези, к

мент трябва

Всеки ч

очени в чл

Членов

начаването

За  да  с

авление на

‐ индив

ни  качест

ълженията

‐ да поз

‐ да поз

то  съответ

ност, за ко

‐ колект

ративни  и 

тежоспосо

‐ да под

дължаващ

Изискв

Д Асет Иншу

 

отговаря на

 

оваря  на  и

дседателя 

 

оваря  на  и

дседателя 

Отговор

97, ал. 2 и

жеството 

ларацията 

ес на управление
904 77 00, факс+

член  на 

я, посочени

вете  на  СД

които са уп

а да отгова

член на СД 

. 80, ал. 1, т

вете  на  СД

о им на съо

се  постигне

а ЗАД „АСЕТ

видуално и

тва,  включ

а си; 

знават сист

знават в до

тства  на  тех

оито те не с

тивно да п

други  рис

бността на

ддържат и

що обучение

ания  за  кв

урънс 

Ръководит

а изисквани

Ръководит

изисквания

на КФН пр

Ръководит

изисквания

на КФН пр

рният актю

и чл. 99,  ал

изпраща  п

по чл. 99, а

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

СД  във  в

и в чл. 80, а

,  които  са 

пълномоще

арят и на из

във всеки 

т. 3‐9 и ал. 

Д  се  одоб

ответната д

е  ефективн

Т ИНШУРЪ

и колективн

чително  п

темите за у

остатъчна с

хните  отго

са пряко и к

ознават до

скове  и  да 

 Дружество

 усъвърше

е. 

валификаци

телят на фу

ията, посоч

телят  на  ф

та,  посоче

реди избора

телят  на  фу

та,  посоче

реди избора

юер във все

л. 1 от КЗ. 

писмено  у

ал. 1 от КЗ.

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

секи  един

л. 1, т. 1 и 2

избрани  д

ени да упр

зискването

един моме

3 от КЗ. 

бряват  от 

длъжност.

но  управле

НС“ АД сле

но да прите

професион

управление

тепен теку

ворности. 

колективно

обре естест

имат  подх

ото;  

нстват сво

ия  и  надеж

ункцията по

чени в чл. 8

функцията 

ени  в  чл.  9

а или назна

ункцията  п

ени  в  чл.  9

а или назна

еки един м

В срок от 7

ведомлени
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н  момент 

2 и чл. 83, а

да  изпълня

равляват и 

о на чл. 80, 

ент трябва 

зам.‐пред

ение  и  кон

едва: 

ежават нео

ализъм  и

е на Друже

ущата дейн

Това  вклю

о отговорни

твото на де

ходящи  по

ята квалиф

ждност  на 

о управлен

89, ал. 2 от 

за  съответ

93,  ал.  5  о

ачаването 

по  вътреше

95,  ал.  3  о

ачаването 

омент тряб

7 дни от в

ие  до  зам

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

трябва  д

ал. 1 от КЗ.

яват  функц

представл

ал. 4 от КЗ.

да отговар

седателят 

нтрол,  член

обходимите

и  честност

ството и св

ост на заст

ючва  подхо

и; 

ейността и с

ознания  и  о

фикация и 

лицата,  ръ

ние на рис

КЗ. 

тствие  във

т  КЗ,  като 

му от СД.

ен  одит  въ

т  КЗ,  като 

му от СД.

бва да отго

вземане на

.–председа

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

да  отговар

циите  на  и

яват друже

. 

ря на изиск

на  КФН  п

новете  на 

е познания

т,  за  да 

воята роля 

рахователн

одящи  позн

свързаните

опит  за  зап

компетентн

ъководещи

ка във все

в  всеки  ед

подлежи 

ъв  всеки  е

подлежи 

оваря на из

 решениет

ателя  на  К

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

ря  на  изис

изпълнител

еството, въ

кванията за

преди  изб

компетент

я, опит, ком

изпълнява

в тях; 

ната компа

нания  за  те

е с нея заст

пазване  ст

ност, вклю

и  ключовит

ки един м

дин  момен

на  одобре

един  моме

на  одобре

зискваният

то за назна

КФН,  като 

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

скванията 

ен  директ

ъв всеки ед

а надеждно

бора  им  и

тния  орган 

мпетентнос

ат  правил

ания, на ни

ези  сфери 

траховател

табилността

ючително чр

те  функции

омент тряб

нт  трябва 

ение  от  за

ент  трябва 

ение  от  за

а, посочен

ачаването м

представя

38-40,  

за 

ор, 

дин 

ост, 

или 

за 

ст и 

лно 

во, 

на 

ни, 

а  и 

рез 

и  в 

бва 

да 

м.‐

да 

м.‐

и в 

му, 

я  и 



 

 

раб

пре

че п

квал

кои

кон

рис

като

вер

про

Дру

реш

кап

или

на с

на п

В сл

        
6
 Съгл

7
 Съгл

8
 Чл. 8

9
 Съгл

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

Оценка

ота  и  пери

ценка на к

‐ Устан

по отношен

‐ При п

лификация

‐ Решен

Системат

то  Дружес

трол и док

кове6  са  об

о  се  изсле

оятност  за

явата на ри

Системат

ужеството 

шения7. 

В  обхват

италовото 

 могат да о

собственит

Конкретн

приложени

o По
o Уп
o И
o Уп
o Уп
o Пр
o О
o Де

Собствен

лучай, че се

                      
ласно чл. 44 т.2 
ласно чл. 44 т.1 
86 (4) от КЗ, Дир
ласно чл 208‐215

ес на управление
904 77 00, факс+

ата  за  квал

иодично  н

омпетентн

овяване на

ние на даде

промяна на

я и надежд

ние на Съве

та за управ

ството  при

кладване н

бект  на  не

едват  и  ко

а  възниква

иска. 

та  за  упр

и  е  изцял

та на наблю

изискване

окажат вли

е средства 

ните дейно

ие)8 са: 

одписвачес

правлениет

нвестициит

правлениет

правлениет

рилагането

станалите 

ейностите 

ната оценк

е изготвя ве

                      
от Директива 
и чл 45 т.4 от Д
ректива 138/20
5 от Регламент

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

лификация 

най  –  малк

ия орган в 

а обстоятел

ено лице е 

а норматив

ност; 

ета на дире

РАЗДЕЛ Б

вление на р

илага  в  пр

на рискове

епрекъснат

орелациите

ане,  степен

равление 

ло  интегри

юдаваните

 за платеж

яние върху

за покрити

ости, включ

ската и рез

то на актив

те; 

то на ликви

то на опера

о на техник

рискови ка

по отчитан

ка на риска

еднъж пре

        
138/2009 
Директива 138/
009 чл. 44 т.2, Ре
т 35/2015 

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

и  надежд

ко  веднъж 

случаите н

лства и да

настъпило

вната/регул

екторите.

.3: СИСТЕМ

риска пред

оцесите  п

те,  на  коит

то  наблюде

е  между  р

н  на  възде

на  риска 

рана  в  ор

е рискове  с

жоспсобнос

у резултати

ие на регул

чени в обх

зервационн

вите и паси

идността и 

ативният р

ки за намал

атегории от

не и прогно

а и платеж

з годината

/2009, както и ч
егламент 35/20
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дност  се  из

годишно. 

на: 

нни, които

о несъответ

латорната 

 

МА ЗА УПРА

дставлява с

о  идентиф

то е излож

ение  както

рисковите 

ействие  въ

е  съгласу

рганизацио

са  включен

ст, така и о

ите на Друж

латорните к

хвата на сис

ната дейно

ивите; 

концентра

иск; 

ляване и см

т картата на

озиране на 

жоспособно

а, това се пр

чл 226 и чл. 259 
015 чл. 260 т.1 

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

вършва  пр

Оценка  м

о обоснова

тствие с изи

рамка, коя

АВЛЕНИЕ Н

истема от е

фициране, 

жено или б

о  поотделн

категории

ърху  резулт

увана  с  ц

нната  стру

ни  както ри

станалите 

жеството и 

капиталови

стемата за 

ост; 

ацията; 

мекчаване 

а рисковет

собствени

остта се изг

рави с реф

т.2 от Регламе

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

реди  постъ

може  да  се

ват основа

искванията

ято регламе

НА РИСКА 

ефективни 

измерване

би могло д

о,  така  и  н

и.  Взимат 

татите  и  в

цялостната 

уктура  и  п

исковете,  о

рискови ка

да се отра

и изисквани

управлени

на риска9; 

е; 

те рискове

готвя най‐м

ерентна да

ент 35/2015 

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

ъпване  на  с

е  извърши 

ателно пре

а; 

ентира изи

 стратерги

е,  анализ, 

да бъде изл

на  агрегир

се  предви

времеви  хо

  бизнес 

процеса  на

обект на и

атегории, к

азят в посок

ия за плате

ие на риска

е. 

малко ведн

ата края на

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

служителя 

и  ad  hoc 

едположен

искванията

и и дейнос

управлен

ложено.  Те

ано  равни

ид  фактори

оризонти  п

стратегия 

а  вземане 

зчисление 

които оказ

ка намален

ежоспобно

а (областит

нъж годиш

 финансова

38-40,  

на 

по 

ие, 

 за 

сти, 

ие, 

ези 

ще 

ите 

при 

на 

на 

на 

ват 

ние 

ст.  

е й 

но. 

ата 



 

 

годи

същ

ноти

рис

Оце

от А

инф

орга

рис

на п

нац

потр

Дру

кап

и  ви

наб

меж

на К

са п

        
10
 Адм

11
 Кап

12
 Мин

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

ина,  а  им

ществени  п

ификация 

кови  парам

енката мож

АУНО10 на д

Посредст

формирано

анизацион

ковите фак

покритията

Собствен

ционалният

При  отч

ребности, 

ужеството п

‐ вътре

‐ части

‐ специ

‐ корек

‐ транз

‐ порад

‐ изпол

‐ собст

‐ корек

Отчитане

итала поср

ида  на  отк

елязват  пр

жду наличн

КИП и МКИ

Органите

пряко възло

1. Съвет

2. Изпъл

3. Функ

4. Актю

5. Функ

6. Функ

                      
министративен
питалово изискв
нимално капит

ес на управление
904 77 00, факс+

енно  –  къ

промени  в

на  нацио

метри,  се  и

же да бъде 

дружествот

твом мерк

  управле

ната  струк

ктори, влия

а, ликвидно

ната оценк

т компетент

читането  н

дружество

прилага поз

ешен моде

ичен вътреш

ифични за д

кции за про

зитни мерк

ди специфи

лзване на п

твени оцен

кция за съв

ето  на  ри

редством а

клонението

ри  управле

ните собств

. 

е/ключовит

ожени конк

т на Директ

лнителен Д

ция Управл

ерска функ

ция за съот

ция Вътреш

                      
н, Управленски и
ване за Платеж
алово изискване

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

ъм  31  дек

  общият  р

налният  к

извършва 

възложена

то. 

ките,  въвед

нско  реш

ктура.  При

яещи върху

ост и принц

а подлежи

тен орган. 

на  рискови

ото  прила

зволените 

ел; 

шен модел

дружество

оменливос

ки за технич

иката на де

подмодула

ки за кред

впадение. 

исковият  п

нализа на 

о,  когато  та

ението  на 

вени средс

те функции

кретни отго

торите; 

Директор; 

ление на р

кция; 

тветствието

шен одит; 

        
или Надзорен Ор
жопособност 
е 

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

ември.  В 

рисков  пр

омпетенте

извънредн

а и извънре

дени  в  дру

шение,  соб

и  извършва

у платежос

цип на благ

 на одобре

ият  профи

га  стандар

опростявн

л; 

то парамет

ст; 

ческите пр

ейността –

а на риска, 

итното кач

рофил  кор

текущите п

акова  се  от

капитала, 

тва и разм

и на Друже

оворности 

иска; 

о; 

рган 

 
 

ЕТ ИНШУР
ександров" № 81
, Разрешение за 

 

35 

случай,  че

офил,  осо

ен  орган  и

на  собствен

едно както

ужеството  з

бствената 

ане  на  оц

способност

горазумния

ение от АУН

ил  и  опре

ртната  фор

ия, където

три в подпи

овизии; 

обособени

свързан с а

ество на ек

респондир

покрития, п

тчита  в  рез

зависят  от

мера на доп

еството, на

в системат

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

е  настъпят

бено  в  по

и  след  пр

на  оценка 

о от национ

за  обезпеч

оценка 

ценката  се

тта, чувстви

ят инвестит

НО преди д

еделянето 

рмула  за 

 това е опр

исваческит

и фондове;

акции, осно

кспозициит

ра  пряко  с

прогнознит

зултатите  з

т  размера 

пустимите 

 които с По

та за управл

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

т  или  има 

осока  на  н

еизчислени

на  риска  и

налният ком

чаване  на  п

на  риска

е  изготвя 

ителността 

тор. 

да бъде пр

на  собст

изчислени

равдано и н

те рискове;

оваващ се н

те и контра

с  дейности

те очакван

за  покрити

на  несъотв

собствени 

олитиката 

ление на р

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

  опасност 

неговото  в

ие  на  пру

и  платежос

мпетентен

процеса  по

    е  ин

комплексе

към риска

риета и пре

твените  си

ие  на  КИП

не прилага

; 

на срока; 

агентите на

ите  по  уп

ия в кратко

ията. Мерк

ветствията

средства з

за управле

иска включ

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

да  настъп

влошаване

уденциални

способност

орган, так

о  взимане 

тегрирана 

ен  анализ 

 и качество

едоставена

и  капитало

П11  и  МКИ

: 

а компания

равление 

осрочен пл

ите,  които 

  и  разлики

за покрития

ение на рис

чват: 

38-40,  

пят 

,  с 

ите 

тта. 

а и 

на 

в 

на 

ото 

 на 

ови 

И12. 

ята; 

на 

лан 

се 

ите 

ята 

ска 



 

 

кон

фор

тази

като

над

изло

опе

фин

на 

неп

фин

Съв

на в

на Д

пра

осъ

безу

на н

пост

огра

фин

про

вътр

кон

гара

Про

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

7. Функ

8. Функ

9. Други

необх

Система 

Политика

трол  (посл

рмите,  про

и политика

о  се  обръщ

деждни, за 

ожено.  

Информа

Рамката 

рации,  ад

нансовата и

законите 

осредствен

нансов над

ета на дир

Вътрешн

всички осн

Дружествот

вила,  инс

ществяван

Дружест

упречна ре

нормативни

Вътрешн

тигне  цели

аничават  с

нансовото 

цедури,  к

решнофирм

кретната о

Вътрешн

антиращи  у

ограмата за

ес на управление
904 77 00, факс+

ция Финан

ция Инфор

и  функции

ходимост).

за вътреше

ата на ЗАД

ледно  рев

цесите,  ор

а е да се га

ща  специа

да се осигу

ация относ

на  вътреш

декватен  к

и нефинанс

и  подзак

но  действ

зор, профе

екторите и

ният контро

овни, спом

то, с надеж

струкции, 

ата от ЗАД 

вото  се  стр

епутация и 

ите изискв

ният  контр

ите  си  в  съ

само  до  п

отчитане 

като  имат

мени меха

бласт или п

ният  контр

успешно  у

а дейностт

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

нсова отчет

рмационна 

,  назначен

. 

РАЗДЕЛ 

ен контрол

Д „АСЕТ ИН

визирана 

рганизацият

арантира, ч

лно  внима

ури надежд

сно система

шния  конт

контрол  на

совата инф

оновите  а

вие,  норма

есионалнит

и/или комп

ол обхваща

магателни и

ждни адми

практики 

Асет Иншу

реми  към 

съответно 

ания, станд

рол  обхващ

ъответствие

приходите, 

цели,  какт

т  различн

анизми за к

процес, об

рол  се  ор

упражняван

а на ЗАД А

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

тност и инве

и мрежова

ни  или  при

Б.4: СИСТЕ

л  

НШУРЪНС“ 

на  20.12.2

та  и  орган

че всички п

ание  на  м

дна защита

ата за вътре

трол  на  ЗА

а  риска,  р

ормация, д

актове,  об

ативните 

те и етични

етентните 

а цялата ор

и контролн

инистратив

и  други

урънс дейн

поддържан

изисква от

дартите и н

ща  набор 

е  с  избран

разходите

то  и  с  из

на  важнос

контрол съ

ект на вним

рганизира 

не  на  дейн

Асет Иншур
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естиции; 

а сигурност

ивлечени 

 

ЕМА ЗА ВЪТ

АД (ЗАД А

2017г.)  рег

ите  на  вът

процеси се

мерките  за 

а от и нама

ешен контр

АД  Асет  И

разумно  у

докладвана

бвързващит

и  админи

и стандарт

ръководит

рганизация

ни звена в 

ни и отчет

  вътрешн

ост и негов

не на най 

т ръководи

най – добри

от  инстру

ния  от  вис

е  и  печал

зпълнениет

ст  в  зави

ъщо имат р

мание. 

под  форм

ността  и  по

рънс, чрез 

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

т; 

в  процеса 

ТРЕШЕН КО

Асет Иншур

гламентира

трешния  ко

е съставят п

контрол, 

аление на р

рол 

ншурънс  г

управление

а както вът

те  разпоре

истративни

и, както и 

тели/структ

я и всички п

специализ

тни процед

но‐нормати

вата органи

–  високи  с

ителите и сл

ите практи

менти,  ко

шето  ръко

бата,  но  с

то  на  вътр

исимост  о

различен х

мата  на  д

остигане  н

адекватно

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

от  изпълн

ОНТРОЛ 

рънс, Друж

а  рамката

онтрол  на 

по възмож

които  тряб

рисковете, 

арантира 

е  на  дейн

трешно, так

едби  на  е

разпоред

вътрешнон

турни звена

процеси, вк

ираната и 

дури, регла

ивни  доку

изационна 

стандарти 

лужители с

ки.  

ито  помаг

оводство  ри

се  простир

решните  и

от  открити

арактер и 

динамичен

а  целите  и

детайлизи

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

нителен  д

жеството) за

,  целите, 

Дружество

жно най ‐ д

бва  да  са 

на които Д

ефективни

ността,  над

ка и външн

европейск

дби  на  К

нормативни

а на Друже

ключителн

общата ад

аментирани

ументи,  ад

структура.

в  бизнес  п

си познаван

гат  на  Дру

иск.  Такив

рат  и  до 

и  външнит

ия  риск. 

форма в з

н  комплек

и  задачите

иране и до

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

иректор  (п

а вътрешни

принципи

ото.  Целта 

добрия нач

ефективни

Дружествот

и  и  ефикас

деждност 

но, и спазва

ото  право

Комисията 

ите актове 

еството.  

но дейности

дминистрац

и в полити

декватни 

 

почтеността
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ълженията

де  в  позиц

нение на за

вателя  се 

ки  нива  –

го, Дирекци
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 контролна

еглед  на  д

ейностите 

ки контроли

н  принцип
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УНКЦИЯ ВЪ

нкция по въ

ен одит се 

рана в сист

мане на ре
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ирекция  „Ф

прилага  и 

счетоводна
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вото отчита

ЪТРЕШЕН О

ътрешен од

ръководи 

темата на у

ешения във

адекватнос

та на управ

ови  нормат

Д 
респонденция: гр

застрахователна д
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инистратив

38-40,  

от 

а  и 

твя, 

ки, 

ст и 

щи 

 на 

и 

мия 

рен 

тта 

е  в 

лят 

л и 

е и 

ава 
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Дирекци

всички зап

Д  Асет  Ин

ажименти, 

ес на управление
904 77 00, факс+

нето  на  в

ствяването 

ите  за  от

тта на изгот

ите за упра

тността  и 

ни  догов

ни събития
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леди за изп

кторите. Ръ

овото  отчи

негово изп
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ътрешен од

гурени  бю

ст. Вътреш

ите  ангаж

пълен, своб

енти, физи

ужители,  в

принципи

РЪНС” АД
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във  връзка

ите  за  кон

Д 
респонденция: гр

застрахователна д
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, ЕИК 203066057,

и на миним

оворният а

вките  на  з

сията годи

енията си о

АГАНЕ НА Д

а дейности

, които вод

ния. Полити

оследващи

както  върху

върху  спос

, за да пред

т ЗАД Асет И

а на отделн

ършване, н

ка прехвър

актюерскат

чеството на

а оператив

ателният н

на ползват

съществен

лира прове

ято гаранти

и  с  всичк

ейности  п

оставчикът

ички мерки

отенциален

 
 

ЕТ ИНШУР
ександров" № 81
, Разрешение за 

 

42 

малното ка

актюер: 

застрахова

ишен актюе

отговорния

ДЕЙНОСТИ 

и по смисъ

дят до упра

иката обхв

ия  контрол 

у  проактив

собността 

дотврати т

Иншурънс 

на дейност,

епосредст

рляне на кл

та), както и 

а системата

ният риск;

надзор; 

телите на з

на,  ключов

еждането н

ира, че пот

ки  разреше

по  задовол

т  на  услуг

и, за да гара

н конфликт 

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

апиталово и

ателя  или 

ерски докла

ят актюер и

НА ВЪНШН

ла на член

авление по

аща както 

върху  кач

вното  опре

за  реакция

акива съби

представля

, услуга или

вено или ч

лючови фун

други важ

а на управл

астраховат

ва,  критичн

на процеду

тенциалния

ения,  изис

лителен  на

и  е  разпо

антира, че 

на интерес

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

изискване 

презастрах

ад ‐ в срока

има достъп

НИ ИЗПЪЛН

 110 от Код

о ефикасен 

първонача

еството  на

еделяне  и 

я  и  конкре

ития. 

ява трайно

и процес, к

рез подизп

нкции (по у

ни функци

ление на Др

телни услуг

на  и  важна

ри:  

ят доставчи

квани  по 

ачин  при 

лага  с  рес

потребнос

си;  

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

и в собств

хователя  в

а по чл. 126

п до цялата

НИТЕЛИ 

декса за за

начин, в съ

алния проц

а извършен

оценка  на

етните  дей

о възлагане

които би сл

пълнител, о

управление

и или дейн

ружеството

ги. 

ата  дейнос

ик на услуг

закон,  да 

отчитане 

сурсите  (п

стите на Др

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

ената оцен

във  връзка

6, ал. 1, т. 1

а необходи

астраховане

ъответстви

цес на подб

ната дейно

  възможни

йствия,  кои

е по силата

ледвало да

от трето ли

е на риска,

ности, ако:

о; 

ст  Съветът 

и разполаг

осъществя

на  целите

персонални

ружеството 

38-40,  

нка 

а  с 

1. 

има 

ето 

ие с 

бор 

ост. 

ите 

ито 

 на 

а се 

ице 

, за 

на 

га с 

ява 

е  и 

и  и 

не 



 

 

спо

нар

сигу

съот

пре

дей

пре

ефе

това

на ч

изи

същ

и в с

услу

реш

на д

услу

на 

отпр

всич

дей

до 

пом

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

в)  на  до

разумение

г) които 

ушаване на

д)  които

урността  и

тветните ти

Във  вся

хвърлената

1.  доста

ност; 

2.  той, н

хвърленит

3.  предс

ективен дос

а право на 

Съгласно

чл. 110 от К

• поеман

сквания и н

•  задълж

ществено въ

съответств

•  период

уги,  който 

шение;  

• правот

дейности н

угите, пред

• право 

прехвърле

равя  към 

чки аспект

ности; 

• осигур

цялата  инф

мещенията 

ес на управление
904 77 00, факс+

оговаряне 

е, в което яс

обезпечав

а законите

  гарантира

и  поверите

итуляри на 

ко  спораз

а услуга, об

вчикът  на 

еговите од

е функции 

седателят/з

стъп до раб

достъп. 

о Политика

КЗ, наред с 

не от доста

насоки, как

жение  на 

ъздействие

ие с прило

д  на  преди

е  достатъ

то на ЗАД А

на външни 

доставяни о

на ЗАД Асе

ните  функ

доставчика

и, които тр

яването на

формация, 

на доставч

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

и  сключва

сно са посо

ат, че възл

, особено п

ат,  че  доста

елността  н

 полици и к

зумение  з

безпечаващ

услуги  сът

дитори, КФ

или дейно

заместник‐

ботните по

ата в спора

гореизбро

авчика на 

кто и одобр

доставчика

е върху нег

ожимите за

известие  з

ъчно  дълъ

Асет Иншур

изпълните

от негова ст

ет Иншуръ

ции  и  дей

а  на  услуг

рябва да бъ

а ефективе

свързана 

чика на усл

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

ане  между

очени съотв

агането на

по отношен

авчикът  на

на  информ

контрагент

адължител

щи, че: 

трудничи 

ФН разпола

ости; 

‐председат

омещения 

зуменията

еното, се в

услуги анга

рените от Д

а  на  услуг

говата спос

конови и н

а  прекратя

ъг,  за  да  м

ънс да пре

ели, без  то

трана на ти

нс да бъде

йности  от 

ги  обвързв

ъдат отчете

н достъп н

с  възложе

уги;  
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у  Дружест

ветните пр

а дейности 

ние на изис

а  услуги ще

мацията  пр

ти. 

лно  се  пр

на  КФН  по

агат  с  ефек

телят  на  К

на доставч

, представл

включват кл

ажимент д

Дружествот

ги  да  опов

собност да 

нормативни

яване  на  с

може  ЗАД

екрати при 

ова да е в у

итулярите н

е информи

страна  на 

ващи  общи

ени при осъ

на ЗАД Асе

ните функ

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

вото  и  до

ава и задъ

на външни

скванията з

е  спазва  съ

риложими 

редвиждат 

о  отношен

ктивен дост

КФН  или  о

чика на усл

ляващи пр

лаузи, коит

да спазва п

то политик

вестява  вся

изпълнява

и изискван

поразумен

  Асет  Инш

необходим

ущърб на н

на полици; 

рано за вс

доставчик

и  насоки  и

ъществяван

ет Иншурън

ции  и  дей

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

ставчикът 

лжения на 

и изпълнит

за защита н

ъщите изис

по  отнош

задължен

ие  на  пре

тъп до инф

определен

луги и са в 

ехвърляне 

то регламе

приложими

и;  

яко  събити

 възложен

ия;  

нието  от  ст

шурънс  да 

мост спора

непрекъсна

 

ички аспек

ка  на  услуг

и  конкретн

нето на въз

нс, неговия

ности,  в  т.ч

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

на  услуги

 страните; 

тели няма 

на данните

сквания  въ

шение  на  Д

ния  на  до

ехвърлена 

формацият

ните  от  тя

състояние

 на дейнос

нтират и: 

ите закони,

ие,  което  м

ите функци

трана  на  д

  намери  а

зумението

атостта и к

кти на осъщ

ги,  както  и

ни  инструк

зложените 

я външен о

ч.  проверк

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

на  писме

 

да доведе 

е;  

ъв  връзка  с

Дружество

оставчика 

функция  и

та,  свързан

х  лица  им

е да упражн

ст по смисъ

, норматив

може  да  и

ии ефектив

доставчика 

алтернатив

о за възлага

качеството 

ществяване

и  правото 

кции  относ

функции и

одитор и КФ

ки  на място

38-40,  

ено 

до 

със 

ото, 

на 

или 

а  с 

мат 

нят 

ъла 

вни 

има 

вно 

на 

вно 

ане 

на 

ето 

да 

сно 

или 

ФН 

о  в 



 

 

да 

задъ

дей

задъ

спо

от  1

дир

сътр

заст

инф

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

• правот

отправя  д

ължен да о

През  201

ности  на 

ълженията

разумение

“Interfide

12.04.2017 

ректива за а

“Savvas  T

рудничеств

траховане 2

Към  дат

формация о

ес на управление
904 77 00, факс+

то на надзо

директно  д

отговоря. 

17  г.  ЗАД  А

външни  и

а по Четвър

е „Зелена ка

es Internati

г.  осигуря

автомобил

Tzanis  &  C

во  за  уреж

2000/26/ЕО

тата  на  н

относно сис

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

орния орга

до  доставч

Асет  Иншу

изпълнител

рта директи

арта“ със с

onal SRL” –

яват  сътру

но застрах

Co.E.E.”  (Im

ждане  на 

О в Гърция.

РА

настоящият

стемата за 

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

ан, когато е

ика  на  ус

урънс  е  скл

и  по  смис

ива автомо

ледните др

– Румъния 

удничество

оване 2000

mperial  claim

щети  по  З

. 

АЗДЕЛ Б.8: 

т  доклад 

управлени
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е целесъоб

слуги  запит

лючвало  до

съла  на  чл

обилно зас

ружества:

и “Interfide

о  за  урежд

0/26/ЕО в с

ms  services

Зелена  кар

 

ДРУГА ИНФ

Дружество

ие, която да

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

бразно и н

твания,  на

оговори,  к

л.110  от  К

страховане 

es Assicuraz

дане  на  щ

съответните

s)  –  по  до

рта  и  Четв

ФОРМАЦИ

ото  не  сч

а предостав

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

еобходимо

  които  до

оито  пред

КЗ,  във  вр

2000/26/Е

zioni SpA” –

ети  по  Зел

е държави.

оговор  от  1

върта  дире

ИЯ 

чита,  че  и

ви на заинт

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

о за целите

оставчикът 

дставляват 

ръзка  с  из

О и по Мн

– Италия –

лена  карта

. 

10.11.2017 

ектива  за 

има  друга

тересовани

 

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

е на надзо

на  услуги

възлагане 

пълнение 

огостранно

– по догово

а  и  Четвър

г.  осигуря

автомобил

  съществе

ите лица. 

38-40,  

ра, 

и  е 

на 

на 

ото 

ори 

рта 

ява 

лно 

ена 



 

 

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

  

ес на управление
904 77 00, факс+

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

 

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

Р

РИСК
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РАЗДЕЛ В

КОВ ПРО

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

В 

ФИЛ 

Д 
респонденция: гр

застрахователна д
р. София 1303, у
дейност 403-03/1

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

38-40,  



 

 

съвк

стой

Кач

наб

ком

(SCR

възм

Ето 

стой

пре

По‐с

голя

стаб

нал

Тов

окаж

рис

съст

про

рис

        
13
 Регл

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

Рисковия

купните  ри

йности  са 

ествени по

людавани 

Рисковия

1. П

2. П

3. К

4. Л

5. О

6. Д

6

6

При пода

мпанията  се

R)  на  трим

можно и д

защо, за ц

йност  на 

изчисляван

специално

ямата  нест

билни за пр

агат преизч

 

Картата 

а са всички

же  изложе

ка  в  ЗАД  А

тоянието  з

фил,  така 

ковете, опр

                      
ламент 35/2015

ес на управление
904 77 00, факс+

ят  профил 

искови  по

получени 

оказатели п

в дружеств

ят профил 

Подписваче

Пазарен ри

Кредитен р

Ликвиден р

Операцион

Други значи

6.1 Риск на 
6.2 Други ри

аване на тр

е  допуска,

есечна осн

да доведе д

целта на от

развитиет

не на по‐н

  модулът 

табилност 

риемане н

числяване 

на  риска  п

и онези отд

ено  в  свои

Асет  Иншур

за  всеки  от

и  според 

ределена с

                      
5 чл. 295 т.1 и ч

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

на  друже

казатели  н

чрез  при

представля

вото към д

представля

ески риск; 

ск; 

иск; 

риск; 

ен риск; 

ителни рис

нематериа

искове. 

римесечна

  че  пълно

нова може

до забавян

читането н

то  на  кап

естабилни 

на  пазарн

на  входящ

а екстрапо

в съответст

представя 

делни риск

ите  ежедне

рънс  е  въз

тделен  ри

средата, 

с Политикат

        
чл. 309 т.1 

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Але
, ЕИК 203066057,

естото  пре

на  дружест

илагането 

ват различ

аден моме

ява съвкупн

кове: 

алните акти

 информац

  изчислени

да предст

не във врем

на рисковия

питаловото 

SCR модул

ия  риск  мо

щите  пара

лация на г

твие с Дир

детайлнот

кове, на ко

евни  дейно

зложено  не

ск.  Рисков

към  която

та за управ
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дставлява 

твото  към

на  станда

чни по същ

ент. 

ността от13

иви; 

ция за капи

ие  на  капи

тавлява не

мето за по

я профил е

  изискван

ли, вместо

оже  да  из

аметри.  Др

годишните 

ектива „Пл

то  съдържа

оито Друже

ости.  В  таз

епрестанно

вете  са  раз

о  принадл

вление на р

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

количеств

даден  мо

ртната  фо

ество анал

: 

италовата п

италовото 

нужна  теж

олучаване н

е допустим

не  за  пла

да се извъ

зисква  по‐ч

руги  SCR  м

данни, осв

латежоспос

ание  на  на

еството счи

зи  връзка  н

ото  наблюд

зпределени

ежат  –  въ

риска, е пре

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

вено  и  кач

омент  от  в

рмула  на 

изи на уязв

позиция на

изискване

жест  за  раб

на ясна об

о да се пре

тежоспосо

ършва пъл

често  преи

модули  се

вен ако изв

собност II“. 

аблюдавани

та, че е изл

на  система

дение  и  ре
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и за оценка

риалните  а

иятието,  ка

те не мога

ни за тях ил

е оценяват 

реки  разхо

емя  и  сгра

ъм  датата 

енка. Напра

а собствен

и. При про

а сметка на

търна техни

ети  е  избр

о  не  е  в

нчателен  д

предвижд

местим  вар

Стойност

Финанс

3 857 849

9 217 059

5 550 650

584 929

548 608

241 009

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

а на репута

активи  кат

кто  софтуе

ат да  се  пр

ли за подоб

първонача

оди  за  при

ади)  се  из

на  преоце

авените пр

ния капитал

одажба или

а неразпред

ика, трансп

ало  като  с

съответст

доклад  на 

да  счетово

риант.  За  ц

т в лева по

сов отчет 

328 37

8 769 99

8 543 67

13 074 90

6 684 18

2 162 11

31 019 57

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

ацията и не

то  нула.   

ерни  лицен

родадат отд

бни активи

ално по се

ивеждането

вършва  по

енката,  нам

еоценки се

л (преоцен

и отписване

делената п

портни сред

своя  счетов

твие  с  чле

ЕОЗППО‐B

одното  тре

целите  на  П

Стойн

оценъ
Платиж

72

93

75

08

3 857 849

9 217 059

87

805 940

490 281

747 169

439 670

15

75

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

ематериал

Това  са  к

нзи,  които

делно и не

.  

ебестойност

о  на  актив

о  преоцене

малена  с  н

е представ

нъчен резер

е на преоц

печалба. 

дства, офи

водна  поли

ен  75  от 

BoS‐15/113‐

етиране  на

Платежосп

ност в лева п

ъчни правила
жоспособнос

8 9

8 5

13 0

2 0

2 1

26 2

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

 

ните актив

компютъре

  не  могат 

е може да

т, включва

ва  в  работ

ена  стойно

натрупаните

ят в отчета

рв), ако не

ценения акт

с оборудва

итика  мето

директива

‐  единстве

а  недвижи

особност  I

по

а по 
ст II 

922 783

543 675

074 908

43 390

62 115

203 196

38-40,  

ви), 

ени 

да 

  се 

ща 

тно 

ост, 

е  в 

а за 

е се 

тив 

ане 

ода 

ата 

ено 

има 

II  е 



 

 

нап

Пос

към

над

посл

рък

 

дей
ЕОЗ
при
взем
лиц
 

заст

до ф
пре
фин
про
осн
резе
про
пар
 

по П

 

техн

 

 

 

 

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

равена  па

следващите

м  балансов

двишаващи

ледващи р

Остатъчн

оводството

Към 31.1

Вземани
ност на Др
ЗППО‐BoS‐1
ложими  къ
манията,  к
ца към дата

Прилагай

траховател

Вземани

Промяна
формиране
дмет на те
нансовия 
гнозиране 
овават  про
ерви  и  ак
гнозите  са
ични потоц

Общото 

Платежоспо

В  следв

ническите р

ес на управление
904 77 00, факс+

азарна  оце

е разходи, 

вата  сума 

 първонач

азходи се п

ната  стойно

о към всяка

12.2017 г. Д

я  от  застр
ружеството
15/113,  осн
ъм  оценка
която  се  от
ата на бала

йки  оценъ

ните резер

ята от през

ата в оценк
ето на доп
ест за възст
резултат 
на приход
огнозите  са
ктивите.  Д
а  достовер
ци. 

изменение

особност II

ащата  таб

резерви, вк

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

енка,  пора

свързани с

на  актива,

чално  оце

признават 

ост и поле

а отчетна д

Дружествот

раховки  и 
о от негово
новните  пр
ата  на  тази
тнася  до  от
нса по  Пла

ъчните  пра

рви се оцен

застраховат

ките по поз
ълнителен
тановимост
на  Друже

дите и разхо
а  в  съотве
Дружеството
рни  и  съот

е на сумата

  е в намал

РА

блица  е  п

ключителн

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Ал
, ЕИК 203066057,

ади  което 

с определе

когато  е 

енената  еф

за разход з

зният живо

дата. 

о не прите

посредниц
о собствено
ринципи на
и  позиция.
тпадането 
атежоспосо

авила  на  П

нява от 584

тели щети 

зиции какт
 данъчен а
т. На база н
еството,  о
одите, като
тствие  с  те
о  гарантир
тветстват  н

а на активи

ление с 4 81

АЗДЕЛ Г.2: Т

редставена

о размера 
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стойностт

ен актив от

вероятно 

фективност

за периода

от на имот

жава ДЦК.

ци,  включв
о име. Съг
а  справедл
.  Спазвайк
на  недълж
обност II 31

Платежоспо

4 929 лв. на

са коригир

то в актива
актив в раз
направения
определя 
о реалисти
ези,  на  кои
ра,  че  пр
на  допуск

ите, след пр

16 379 лв.

ТЕХНИЧЕС

а  стойност

на добавка

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

та  на  мате

т имоти, ма

Дружество

т  на  съще

а, в който са

ти, машини

ват  вземан
гласно ДР 2
ливата  стой
ки  изискван
жимата  час
1.12.2017 г.

особност  I

 490 281 лв

рани до раз

, така и в п
змер на 19
я анализ на
описаните
чни и изпъ
ито  се  осн
и  прогноз
анията,  на

рилагане н

КИ РЕЗЕРВ

тта  на  на

ата за риск

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

ериалните 

ашини и съ

ото  да  има

ествуващия

а направен

и и  съоръж

ия  свързан
2015/35 и 
йност,  пред
нията  са  н
ст  от  взема
 

I,  дял  на 

в.  

змера на по

пасива на ф
98 561 лв. П
а факторит
е  допуска
ълними. До
овават  оце
иране  на 
аправени  з

а определе

И 

й‐добрата 

к. 

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

активи  с

ъоръжения

а  икономи

я  актив.  В

ни. 

жения  се п

ни  със  зас
окончател
дставени  в
направени 
анията  от 

презастра

отвърдени

финансови
Признаван
те, оказващ
ания,  изпо
опусканията
енките  на 
облагаем

за  други  п

ените мето

прогнозн

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

е  различа

я, се приба

ически  пол

Всички  дру

преценяват

страховател
ен доклад 
 МСФО 13
корекции 
застрахова

хователите

те суми. 

ия отчет, во
ето на ОДА

щи влияние
олзвани  п
а, на които
технически
ите  печалб
прогнозира

оди за оцен

а  оценка 

38-40,  

ава. 

вят 

зи, 

уги 

т  от 

лна 
на 
  са 
на 

ани 

е  в 

оди 
А е 
 на 
при 
о се 
ите 
би, 
ани 

нка 

на 



 

 

ТАБ

 

стъл

два 

дост

вин

вер

заст

пре

за  л

разх

по 

под

дис

кри

след

Застра

Застра

Застра

Застра

Други 

Морск

Застра

Застра

Застра

Застра

Помощ

Разни 

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

БЛИЦА 19 

Брутната

лбов метод

алтернати

татъчно пр

аги  може 

ижно‐стълб

траховки  „

возни сред

ликвидаци

ходи за лик

Брутната

метода  на

дхода имат 

Крайната

контиране

ви по съотв

За изчисл

дния опрос

  BE = CR

където: 

BE – най‐

CR – ком

AER – кое

VM – vol

аховка за медицинск

аховка за защита на

аховка за компенсац

аховка "Отговорност

 застраховки за пре

ка, авиационна и тра

аховка за пожар и др

аховка "Обща гражд

аховка "Кредити" и "

аховка за правни раз

щ при пътуване

финансови загуби

О

ес на управление
904 77 00, факс+

а най‐добра

д и метод, 

ивни метод

редставител

да  отчете

бов  метод

„Отговорно

дства“. Към

я.  Тя  от  с

квидация. 

а най‐добра

а  коефицие

еднаква те

а стойност 

 на паричн

ветните вал

ление на н

стен метод

R * VM + (CR

‐добрата о

мбиниран ко

ефициент н

ume measu

ки разходи

 доходите

ция за работници

т“ (МПС)

евозни средства

анспортна застрахов

руги щети на имуще

данска отговорност“

Гаранции"

зходи

ОБЩО

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

а оценка на

базиран н

да  е  налож

лни собств

  специфик

д,  базиран 

ост  на  мот

м верижно‐

своя  страна

а оценка е

ента  на  щ

ежест. 

на най‐до

ните потоц

лути на зад

най‐добрат

д за оценка

R – 1) * PVF

ценка на п

оефициент

на аквизиц

ure; 

Бру

вка

ство

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Ал
, ЕИК 203066057,

а резерва з

на коефици

жен от факт

ени данни

ката  на  пр

на  пазарн

торни  пре

‐стълбовия

а  е  опред

 определен

щетимост  и

обрата прог

ци към наст

дължениет

та прогнозн

:  

P + AER * P

ремийния 

т по вид зас

ционните ра

утна най_добра 

оценка

185

0

70,740

8,450,441

5,861,826

41,368

342,784

100,686

64,249

0

44,233

92,832

15,069,345
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за щети е и

иента на щ

тът,  че Дру

. Предвид,

редлаганите

ни  фактори

евозни  сре

я метод е д

делена  на 

на, като ср

  резултата

гнозна оце

тоящия мо

то. 

на оценка н

PVFP 

резерв; 

страховка, 

азходи по в

Нетна най_до

оценка

5

0

0 70

1 8,255

6 5,861

8 5

4 140

6 43

9 64

0

3 44

2 92

14,579

Технически рез

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

изчислена н

щетимост. Н

ужеството 

 че методъ

е  продукти

и  на  разви

едства“  и 

добавена и

базата  на 

редна велич

а  от  вериж

енка за рез

омент. Изпо

на премий

без аквизи

вид застрах

обра 
Добавка

185

0

0,740

5,265

1,826

5,443

0,449

3,842

4,249

0

4,233

2,832

9,064

зерви

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

 

на базата н

Необходим

е ново и  в

ът на коефи

и,  в  изчисл

итие  и  на 

„Други  за

най‐добра

прогнозни

чина межд

жно‐стълбо

зерва за ще

олзвани са

ния резерв

иционните 

ховка; 

а за риск

5

0

1,993

238,094

165,159

1,166

9,658

2,837

1,810

0

1,246

2,616

424,583

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

на два мето

мост от изп

все  още не

ициента на

ленията  е 

собствени

астраховки 

ата оценка 

ите  паричн

ду резултат

овия  метод

ети, е опре

а безриско

в Дружеств

разходи; 

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

ода: верижн

олзването 

е  разполаг

 щетимост 

използван

  фактори, 

на  мотор

за разходи

ни  потоци 

та, определ

д,  като  два

еделена сл

вите лихве

вото използ

38-40,  

но‐

на 

га  с 

не 

н  и 

по 

рни 

ите 

за 

лен 

ата 

лед 

ени 

зва 



 

 

точн

при

хом

рис

при

като

разх

акви

дис

кри

на б

съгл

пре

съгл

пре

наст

без

31.1

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

PVFP – на

 

Най‐добр

VM  ‐  пре

ната дата, б

спаднати в

PVFP – то

могенни рис

Резултат

кови групи

ложено пр

‐ CR  ‐ Из

о  към  квот

ходи за 201

‐  AER  – 

изиционни

Крайната

контиране

ви по съотв

Дружест

база следни

За най‐до

Дружест

ласно отчет

мийния ре

За най‐до

Цедиран

Дружест

ласно отчет

мийния ре

Презастр

тоящата  с

рискова ли

12.2017 г.  

 

Най‐добр

ес на управление
904 77 00, факс+

астояща ст

рата оценк

енос‐преми

без приспа

вземанията

ози компон

скови груп

тите  на  гор

и, са групир

редвиденот

зползвания

тата  на  щ

17 г., отнес

Коефицие

и разходи п

а  стойност 

 на паричн

ветните вал

вото изчис

ия подход:

обрата оце

ово изчисл

тите за цел

езерв. Към 

обрата оце

ният резерв

ово изчисл

тите за цел

езерв.  

рахователн

стойност  н

ихвена кри

рата прогн

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

ойност на б

ка на преми

ийния  резе

адане на а

а с ненастъ

нент се баз

и. 

рните  два 

рани по вид

то във форм

я комбинир

етимост  е 

сени към сп

нтът  на  ак

през 2017 г.

на  най‐до

ните потоц

лути на зад

слява сумит

  

енка на пре

лява пропо

лите на М

31.12.2017

енка на рез

в за щети е

лява пропо

лите на М

ните  взема

на  прогноз

ива, без пр

озна оценк

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Ал
, ЕИК 203066057,

бъдещите 

ийния резе

ерв  по  вся

квизицион

пил падеж

зира на сто

компонент

довете заст

мулата изч

ран коефиц

прибавен

печелената

квизиционн

., отнесени

обрата  про

ци към наст

дължениет

те, които с

емийния ре

орцията ме

СФО и сле

7 г. цедиран

зерва за ще

сбор от тр

рцията меж

СФО и сле

ания  се 

зните  бъд

иложена к

ка на техни

 
 

ЕТ ИНШУР
ександров" № 81
, Разрешение за 

 

70 

премии 

ерв е опред

ка  хомоген

ните разхо

ж.  

йността на

та  от  форм

страховки, с

числение. 

циент е на

на  квотата 

а премия. 

ни  разходи

и към спече

огнозна  оце

тоящия мо

то. 

се очаква д

езерв 

ежду цедир

д това я п

н UPR има с

ети 

ри компоне

жду цедир

д това я п

разпредел

дещи  пари

корекция  з

ическите ре

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

делен на ба

нна  рисков

оди, изчисл

 вземаният

мулата,  оп

съгласно П

 база порт

на  реално

и  е  опред

елените пре

енка  за  ре

омент. Изпо

да бъдат въ

ран и брут

рилага към

само по фа

ента: 

ан и брутен

рилага към

ят  по  ва

ични  пото
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СКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖ

СКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖ

СКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖ

СКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖ

СКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖ

СКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖ

СКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖ

СКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖ

СКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖ

СКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖ

СКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖ

СКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖ

СКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖ

СКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖ

СКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖ

СКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖ

СКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖ

СКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖ

СКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖ

СКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖ

СКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖ

СКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖ

СКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖ

СКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖ

СКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖ
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СКВАНЕ, ИЗРЕЗЕНА 

ЖОСПОСОБНОСТ

ТА ФОРМУЛА

А ПЛАТЕЖОСПОСО

ЖОСПОСОБНОСТ Н

ЖОСПОСОБНОСТ Н

ЖОСПОСОБНОСТ Н

ЖОСПОСОБНОСТ Н

ЖОСПОСОБНОСТ Н

ЖОСПОСОБНОСТ Н

ЖОСПОСОБНОСТ Н

ЖОСПОСОБНОСТ Н

ЖОСПОСОБНОСТ Н

ЖОСПОСОБНОСТ Н

ЖОСПОСОБНОСТ Н

ЖОСПОСОБНОСТ Н

ЖОСПОСОБНОСТ Н

ЖОСПОСОБНОСТ Н

ЖОСПОСОБНОСТ Н

ЖОСПОСОБНОСТ Н

ЖОСПОСОБНОСТ Н

ЖОСПОСОБНОСТ Н

ЖОСПОСОБНОСТ Н

ЖОСПОСОБНОСТ Н

ЖОСПОСОБНОСТ Н

ЖОСПОСОБНОСТ Н

ЖОСПОСОБНОСТ Н

ЖОСПОСОБНОСТ Н

ЖОСПОСОБНОСТ Н

ЖОСПОСОБНОСТ Н

ЖОСПОСОБНОСТ Н

ЖОСПОСОБНОСТ Н

РЪНС” АД
 1303, ул. „Шар п
извършване на з

КАТО ДЯЛ ОТ ДОП

ОБНОСТ

НА ОПЕРАТИВНИЯТ

НА ПАЗАРНИЯТ РИС

НА ЛИХВЕНИЯТ РИ

НА ВАЛУТНИЯТ РИС

НА РИСКА НА АКЦИ

НА РИСКА ПРИ НЕД

НА РИСКА ОТ ЛИХВ

НА РИСКА ОТ КРЕД

НА РИСКА ОТ НЕИЗ

НА РИСКА ПО ЕКСП

НА РИСКА ПО ЕКСП

НА ЖИВОТОЗАСТРА

НА КАТАСТРОФИЧН

НА РИСКА ОТ ДЪЛГ

НА РИСКА ЗА ИНВА

НА РИСКА ОТ НЕПО

НА РИСКА ОТ ПОЯВ

НА РИСКА ОТ ПОВИ

НА РИСКА ПРИ ПО

НА ОБЩОЗАСТРАО

НА КАТАСТРОФИЧН

НА РИСКА ОТ НЕПО

НА ТЕХНИЧЕСКИЯТ

НА ЗДРАВНИЯТ ПО

НА КАТАСТРОФИЧН

НА ЗДРАВНИЯТ РИС

НА ЗДРАВНИЯТ РИС

НА РИСКА НА НЕМА

Д 
планина” №33, e
застрахователна д

ПУСТИМИЯТ РАЗМ

Т РИСК

СК

СК

СК

ИИТЕ

ДВИЖИМИТЕ ИМО

ВЕНИЯТ СПРЕД

ДИТНА КОНЦЕНТРА

ЗПЪЛНЕНИЕ НА КО

ПОЗИЦИИТЕ ОТ ТИ

ПОЗИЦИИТЕ ОТ ТИ

АХОВАТЕЛНИЯТ ПО

НИЯТ ЖИВОТОЗАС

ГОЛЕТИЕ (ПРЕЖИВ

АЛИДИЗАЦИЯ И ЗА

ОДНОВЯВАНЕ НА П

ВАТА НА ИЗВЪНРЕД

ИШЕНА СМЪРТНО

ВТОРНИТЕ ПРОВЕ

ОВАТЕЛНИЯТ ПОДП

НИЯТ РИСК В ОБЩ

ОДНОВЯВАНЕ НА П

Т ОБЩОЗАСТРАХО

ОДПИСВАЧЕСКИ РИ

НИЯТ ЗДРАВЕН РИС

СК СВЪРЗАН СЪС Ж

СК СВЪРЗАН С ОБЩ

АТЕРИАЛНИТЕ АКТ

e-mail:office@asse
дейност 403-03/1

 

МЕР НА СОБСТВЕНИ

ОТИ

ААЦИЯ

ОНТРАГЕНТА

ИП ЕДНО

ИП ДВЕ

ОДПИСВАЧЕСКИ Р

СТРАХОВАТЕЛЕН РИ

ВЯВАНЕ)

АБОЛЕВАЕМОСТ

ПОЛИЦИ

ДНИ РАЗХОДИ

СТ

РКИ

ПИВАЧЕСКИ РИСК

ЩОТО ЗАСТРАХОВА

ПОЛИЦИ

ВАТЕЛЕН РИСК

ИСК

СК

ЖИВОТОЗАСТРАХО

ЩОТО ЗАСТРАХОВ

ТИВИ

etins.bg, www.ass
16.04.2014 г. 

ИТЕ СРЕДСТВА

РИСК

ИСК

АНЕ

ОВАНЕ

ВАНЕ

setins.bg 

 



 

 

дру

ТАБ

стан

пар

акц

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

Детайлно

жеството з

БЛИЦА 23 

За изчис

ндартната 

аметри. 

Към  реф

ии, към кои

 

АКТИВИ

НЕТНИ ТЕХНИЧЕСК

ДОБАВКА ЗА РИСК

ДЯЛ НА ДОБАВКАТ

ДОПУСТИМИ СОБС

ДОПУСТИМИ СОБС

КАПИТАЛОВО ИЗИ

ПОКРИТИЕ НА КИП

КАПИТАЛОВ ТОЛЕ

МИНИМАЛНО КАП

ПОКРИТИЕ НА МКИ

КАПИТАЛОВ ТОЛЕ

КОЕФИЦИЕНТ КИП

КИП ‐ ОПЕРАТИВЕН

КИП ‐ НЕМАТЕРИА

КИП ‐ ЗДРАВНО ЗА

СТАНДАРТНО ОТКЛ

ЗДРАВНО ОБЩОЗА

ЗДРАВНО ЖИВОТО

ЗДРАВНО КАТАСТР

ПРЕЗАСТРАХОВАТЕ

КИП‐  ОБЩО ЗАСТ

ОБЩОЗАСТРАХОВ

ПРЕЗАСТРАХОВАТЕ

КИП НА РИСКА ОТ 

КИП ПРЕМИИ‐РЕЗЕ

СТАНДАРТНО ОТКЛ

КИП ‐ ПАЗАРЕН РИ

КИП ЛИХВЕН РИСК

КИП ВАЛУТЕН РИС

КИП РИСК НА АКЦИ

КИП НЕДВИЖИМИ

КИП ЗА ЛИХВЕН СП

КИП ЗА КОНЦЕНТР

КИП ‐ РИСК ОТ НЕИ

КИП ЗА РИСК НА ЕК

КИП ЗА РИСК НА ЕК

ДЯЛ НА КРЕДИТНИ

ДЯЛ НА КРЕДИТНИ

ес на управление
904 77 00, факс+

о  общо  п

за последни

сленията на

формула  н

Р

ферентната

ито да се п

КИ ПРОВИЗИИ И ДОБАВ

К

ТА ЗА РИСК В ПОДПИСВА

СТВЕНИ СРЕДСТВА ‐ КИП

СТВЕНИ СРЕДСТВА ‐ МК

ИСКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖОСП

П

РАНС КИП

ПИТАЛОВО ИЗИСКВАНЕ

И

РАНС МКИ

П/МКИ

Н РИСК

АЛНИ АКТИВИ

АСТРАХОВАНЕ

ЛОНЕНИЕ ПРЕМИИ‐РЕЗ

АСТРАХОВАТЕЛНО КИП

ОЗАСТРАХОВАТЕЛНО КИ

РОФИЧНО КИП

ЕЛНО КАТАСТРОФИЧНО

ТРАХОВАНЕ

ВАТЕЛНО КАТАСТРОФИЧ

ЕЛНО КАТАСТРОФИЧНО

НЕПОДНОВЯВАНЕ НА П

ЕРВИ

ЛОНЕНИЕ ПРЕМИИ‐РЕЗ

ИСК

К

СК

ИИТЕ

 ИМОТИ

ПРЕД РИСК

РАЦИЯ

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНТР

КСПОЗИЦИИТЕ ТИП 1

КСПОЗИЦИИТЕ ТИП 2

ИЯ РИСК В БАЗОВОТО К

ИЯТ РИСК СПРЯМО АКТ

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

представян

ите два отч

а представ

на  Платежо

РАЗДЕЛ Д.3

а  дата  на 

риложи из

КА ЗА РИСК

АЧЕСКИЯ РИСК

П

И

ПОСОБНОСТ

ЕРВИ

ИП

О ПОКРИТИЕ

ЧНО КИП

О ПОКРИТИЕ

ПОЛИЦИ

ЕРВИ

РАГЕНТА

КИП

ТИВА

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Ал
, ЕИК 203066057,

РАЗДЕЛ

е  на  капи

четни пери

вените капи

оспособнос

3: РИСК НА

доклада  в

зчисление з

2015

11,429,62

2,678,548

327,289

10.39%

7,813,299

7,473,129

5,454,81

143.24%

2,358,488

7,400,000

100.99%

73,129

0.737

549,73

0

532,370

7.83%

30,634

0

523,884

0.00%

2,618,180

1,389,38

98.23%

0

1,898,79

6.11%

3,316,70

508,890

29,79

0

0

370,61

3,225,15

148,42

126,314

27,93

45.85%

32.81%
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Л Д.2: КИП 

италовите 

ода предст

италови из

ст  2.  Не  са

А АКЦИИТЕ,

в  дружеств

за риск, ба

2016

7 17,352,

8 7,289,

9 458,

5.88%

9 8,760,

9 8,092,

1 8,111,

108.01%

8 649,

0 7,400,

109.36%

9 692,

1.096

3 558,

0

0 2,916,

7.74%

4 62,

0

4 2,900,

0.00%

0 4,883,

2 1,639,

94.75%

0

2 4,208,

5.97%

3 4,198,

0 328,

1 111,

0

0

3 455,

3 4,135,

1 142,

4 87,

6 64,

32.73%

27.33%

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

И МКИ 

изисквани

тавяме какт

зисквания з

а  използван

, БАЗИРАН 

вото  няма 

зиран на ср

ПРОМЯН

,628 51.82%

,823 172.16%

,924 40.22%

(4.51%)

,779 12.13%

,438 8.29%

,207 48.70%

(35.23%

,572 (72.46%

,000 0.00%

8.37%

,438 846.87%

35.90%

,431 1.58%

0

,740 447.88%

(0.09%)

,409 103.72%

0

,512 453.66%

0.00%

,932 86.54%

,401 17.99%

(3.48%)

0

,930 121.66%

(0.14%)

,346 26.58%

,810 (35.39%

,438 274.07%

0

0

,018 22.77%

,849 28.24%

,763 (3.81%)

,656 (30.60%

,717 131.66%

(13.12%

(5.48%)

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

ия  и  пози

то следва: 

за платежо

ни  специф

НА СРОКА

инвестици

рока. 

НА 20

% 26

% 15

%

) 5.9

% 9

9

% 9

%) 101.

%)

7

123.

%

% 1.2

%

) 8.0

%

%

0.0

% 6

%

) 99.3

% 5

) 6.1

% 4

%)

%

3

%

%

)

%)

%

%) 28.4

) 17.2

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

ициите  по 

оспособнос

ични  за  пр

А 

ионни  екс

17 ПР

6,203,196 5

5,428,230 11

424,583 (7

95% 0

9,552,699 9

9,113,129 1

9,380,137 1

80% (6

172,563 (7

7,400,000 0

20% 1

1,713,129 14

268 1

689,112 2

0

700,945 (7

02% 0

111,709 7

0

664,622 (7

00% 0

6,433,787 3

1,488,374 (9

35% 4

0

5,898,218 4

3% 0

4,006,260 (4

51,502 (8

30,981 (7

0

3,120,263

691,279 5

1,849,184 (5

1,956,852 1,2

1,873,268 2,0

109,652 6

47% (4

26% (1

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

рискове 

 

ст, прилага

редприятие

позиции  к

РОМЯНА

51.00%

11.64%

7.48%)

0.07%

9.04%

12.61%

15.64%

6.21%)

73.43%)

0.00%

13.84%

47.41%

15.65%

23.40%

75.97%)

0.28%

79.00%

77.09%)

0.00%

31.73%

9.21%)

4.60%

40.14%

0.16%

4.58%)

84.34%)

72.20%)

51.92%

55.29%)

270.70%

037.07%

69.43%

4.26%)

10.07%)

38-40,  

на 

аме 

ето 

към 
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Седалище и адре
Tел.: +359 2 

АЗДЕЛ Д.4: 

Дружест

исления на

За време

о  несъотве

скване за п

 

Количест
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ес на управление
904 77 00, факс+
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а рисковете

РАЗ

ето до реф
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ЗДЕЛ Д.5: Н
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ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Ал
, ЕИК 203066057,

ТРЕШЕН МО

е прилага н
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НАРУШЕНИ

дата на до

ото  капита

АЗДЕЛ Д.6: 
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ОДЕЛ И СЪ

нито вътре
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ИЯ НА МКИ 

оклада, др

лово  изис

ДРУГА ИНФ

представям

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

ЪПОСТАВКА

шен модел

И НАРИШЕ

ружеството

кване,  нит

ФОРМАЦИ

ме  съгласн

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

А СЪС СТАН

л, нито част

ЕНИЯ НА К

декларира

то  несъотве

ИЯ 

но  прилож

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

НДАРТНАТА

тичен вътр

ИП 

а, че не е 

етствие  с 

женията  къ

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

А ФОРМУЛ
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капиталово

м  настоящ

38-40,  

ЛА 
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ото 
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Седалище и адре
Tел.: +359 2 
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ес на управление
904 77 00, факс+
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З
е, гр. София 1303
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38-40,  



 

 

Седалище и адре
Tел.: +359 2 

ес на управление
904 77 00, факс+

Активи

Репутация

Отсрочени разходи п

Нематериални актив

Отсрочени данъчни а

Излишък от пенсион

Недвижима собствен

Инвестиции (различн

договори)

Недвижима собствен

Дялови участия в свъ

Капиталови инструм

Капиталови инструм

Капиталови инструм

Облигации

Държавни облигации

Корпоративни облиг

Структурирани облиг

Обезпечени ценни кн

Предприятия за коле

Деривати

Депозити, различни 

Други инвестиции

Активи, държани за о

Заеми и ипотеки

Заеми по полици

Заеми и ипотеки към

Други заеми и ипоте

Презастрахователни 

Общо и здравно заст

Общо застраховане, 

Здравно застрахован

Животозастраховане

здравно и обвързано

Здравно застрахован

Животозастраховане

инвестиционен фонд

Животозастраховане

Депозити към цеден

Застрахователни взе

Презастрахователни 

Вземания (търговски

Собствени акции (дъ

Суми, дължими по от

но все още неизплат

Парични средства и п

Всички други активи,

Общо активи

Пасиви

Технически резерви 

Технически резерви 

Технически резерви, 

Най‐добра прогнозн

Добавка за риск

Технически резерви 

Технически резерви, 

Най‐добра прогнозн

Добавка за риск

Технически резерви 

и с дялове в инвести

Технически резерви 

Технически резерви, 

Най‐добра прогнозн

Добавка за риск

Технически резерви 

и с дялове в инвести

Технически резерви, 

Най‐добра прогнозн

Добавка за риск

Технически резерви 

Технически резерви, 

Най‐добра прогнозн

Добавка за риск

Други технически рез

Условни пасиви

Резерви, различни от

Задължения по пенс

Депозити от презастр

Отсрочени данъчни п

Деривати

Дългове към кредитн

Финансови пасиви, р

Застрахователни зад

Презастрахователни 

Задължения (търговс

Подчинени пасиви

Подчинени пасиви, к

Подчинени пасиви, к

Всички други пасиви,

Общо пасиви

Превишение на акти

 

З
е, гр. София 1303
+359 2 904 77 11,

ПРИ

по придобиване

и

активи

ни обезщетения

ност, машини и съоръжен

ни от активи, държани за 

ност (различна от тази за 

ързани предприятия, вкл.

енти

енти ‐ които се търгуват н

енти ‐ които не се търгува

и

гации

гации

нижа

ективно инвестиране

от парични еквиваленти

обвързани с индекс и с дя

м физически лица

ки

възстановявания от:

траховане, подобно на об

с изключение на здравно

не, подобно на общото за

е и здравно застраховане

о с индекс и с дялове в ин

не, подобно на животоза

е, с изключение на здравн

д

е, обвързано с индекс и с

ти

емания и вземания от пос

вземания

и, не застрахователни)

ържани пряко)

тношение на позиции от 

тени

парични еквиваленти

, които не са посочени др

— общо застраховане

— общо застраховане (с и

изчислени съвкупно

а оценка

— здравно застраховане 

изчислени съвкупно

а оценка

— животозастраховане (с

ционен фонд)

— здравно застраховане 

изчислени съвкупно

а оценка

— животозастраховане (с

ционен фонд)

изчислени съвкупно

а оценка

— обвързани с индекс и 

изчислени съвкупно

а оценка

зерви

т технически резерви

ионни обезщетения

рахователи

пасиви

ни институции

различни от дългове към 

дължения и задължения к

задължения

ски, не застрахователни)

които не са в основни соб

които са в основни собств

, които не са посочени др

вите над пасивите

ЗАД „АСЕ
3, бул. "Тодор Ал
, ЕИК 203066057,

ИЛОЖЕНИЕ 1

ния за собствено ползван

обвързаните с индекс и 

собствено ползване)

 участия

на фондова борса

ат на фондова борса

ялове в инвестиционен ф

бщото застраховане

о застраховане

астраховане

е, подобно на животозаст

нвестиционен фонд

страховането

но застраховане и обвърз

 дялове в инвестиционен

средници

собствени средства или п

ругаде

изключение на здравно з

(подобно на общото заст

с изключение на здравно

(подобно на животозаст

с изключение на здравно

с дялове в инвестиционе

кредитни институции

към посредници

бствени средства

вени средства

ругаде
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1 ‐ СПРАВКА S

не

с дялове в инвестиционе

фонд договори

траховането, с изключени

зано с индекс и с дялове 

н фонд

първоначални средства, п

застраховане)

траховане)

о застраховане и обвърза

траховането)

о застраховане и обвърза

ен фонд

РЪНС” АД
1-83, адрес за ко
извършване на з

S.02.01: БАЛА

C0

R0010

R0020

R0030

R0040

R0050

R0060

ен фонд 
R0070

R0080

R0090

R0100

R0110

R0120

R0130

R0140

R0150

R0160

R0170

R0180

R0190

R0200

R0210

R0220

R0230

R0240

R0250

R0260

R0270

R0280

R0290

R0300

ие на 
R0310

R0320

в 
R0330

R0340

R0350

R0360

R0370

R0380

R0390

поискани, 
R0400

R0410

R0420

R0500

R0510

R0520

R0530

R0540

R0550

R0560

R0570

R0580

R0590

но с индекс 
R0600

R0610

R0620

R0630

R0640

но с индекс 
R0650

R0660

R0670

R0680

R0690

R0700

R0710

R0720

R0730

R0740

R0750

R0760

R0770

R0780

R0790

R0800

R0810

R0820

R0830

R0840

R0850

R0860

R0870

R0880

R0900

R1000

Д 
респонденция: гр

застрахователна д

АНС (В BGN) 
Стойност по 

“Платежоспособност II”

0010

439,57

8,922,78

13,074,90

3,857,84

9,217,05

490,28

490,28

490,28

805,93

307,59

2,162,11

26,203,19

15,493,92

15,421,00

14,998,42

422,58

72,92

70,92

1,99

21,63

555,69

349,47

229,76

16,650,49

9,552,69

р. София 1303, у
дейност 403-03/1

”

Стойност по задълж

счетоводни от

C0020

0.00

0.42

0.00

3.00 8

7.67 13

9.00 3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.67 9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.13

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.72 5

0.00

9.51

0.00

0.00

5.04 2

0.00

6.49 31

8.47 17

4.92 17

0.00

0.26

4.66

3.55

0.00

5.21

8.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.51 1

5.18

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

7.13 19

9.36 11

ул. „Осогово” № 3
16.04.2014 г. 

 

жителните 

тчети

0.00

0.00

328,371.19

241,008.88

,769,993.02

,074,907.67

,857,849.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

,217,058.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

584,929.01

584,929.01

584,929.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

,550,650.35

0.00

307,599.51

0.00

0.00

,162,115.04

0.00

,019,574.67

,324,693.65

,244,660.65

80,033.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,633.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

,675,248.70

428,483.18

229,762.97

0.00

0.00

0.00

0.00

,679,821.50

,339,753.17

38-40,  



 

 

Записани премии

Брутни ‐ пряка дейност

Брутни ‐ прието пропорц

Брутни ‐ прието непропо

Дял на презастраховател

Нетни

Получени премии

Брутни ‐ пряка дейност

Брутни ‐ прието пропорц

Брутни ‐ прието непропо

Дял на презастраховател

Нетни

Възникнали претенции

Брутни ‐ пряка дейност

Брутни ‐ прието пропорц

Брутни ‐ прието непропо

Дял на презастраховател

Нетни

Промени в други техничес

Брутни ‐ пряка дейност

Брутни ‐ прието пропорц

Брутни ‐ прието непропо

Дял на презастраховател

Нетни

Възникнали разходи

Административни разход

Брутни ‐ пряка дейност

Брутни ‐ прието пропор

Брутни ‐ прието непроп

презастраховане

Дял на презастраховате

Нетни

Разходи за управление н

Брутни ‐ пряка дейност

Брутни ‐ прието пропор

Брутни ‐ прието непроп

презастраховане

Дял на презастраховате

Нетни

Разходи за управление н

Брутни ‐ пряка дейност

Брутни ‐ прието пропор

Брутни ‐ прието непроп

презастраховане

Дял на презастраховате

Нетни

Разходи за придобиване

Брутни ‐ пряка дейност

Брутни ‐ прието пропор

Брутни ‐ прието непроп

презастраховане

Дял на презастраховате

Нетни

Режийни разходи

Брутни ‐ пряка дейност

Брутни ‐ прието пропор

Брутни ‐ прието непроп

презастраховане

Дял на презастраховате

Нетни

Други разходи

Общо разходи

гр. Соф

За

връ

C001

R0110

ионално презастраховане R0120

рционално презастраховане R0130

ля R0140

R0200

R0210

ионално презастраховане R0220

рционално презастраховане R0230

ля R0240

R0300

R0310

ионално презастраховане R0320

рционално презастраховане R0330

ля R0340

R0400

ки резерви

R0410

ионално презастраховане R0420

рционално презастраховане R0430

ля R0440

R0500

R0550

ди

R0610

рционално презастраховане R0620

порционално 

R0630

еля R0640

R0700

а инвестиции

R0710

рционално презастраховане R0720

порционално 

R0730

еля R0740

R0800

а претенции

R0810

рционално презастраховане R0820

порционално 

R0830

еля R0840

R0900

е

R0910

рционално презастраховане R0920

порционално 

R0930

еля R0940

R1000

R1010

рционално презастраховане R1020

порционално 

R1030

еля R1040

R1100

R1200

R1300

 

фия 1303, бул. "Тодор А
Tел.: +359 2 904 77 

астраховане във 

ъзка с медицински 

разходи

Застраховане във 

връзка със защита на 

доходите

в

10 C0020 C0

199.50 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

199.50 0.00

199.50 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

199.50 0.00

665.89 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

665.89 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

95.26 0.00

27.48 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

27.48 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

4.63 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

4.63 0.00

62.50 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

62.50 0.00

0.65 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.65 0.00

Александров" №81-83, а
00, факс+359 2 904 77 

ПРИЛОЖЕНИ

Застраховане във 

ръзка с обезщетение 

на работниците

Застраховане на 

гражданска 

отговорност във 

връзка с моторни 

превозни средства

0030 C0040

210982.33 6090394.68

0.00 0.00

0.00 355413.78

210982.33 5734980.90

195812.75 5385606.15

0.00 0.00

0.00 355413.78

195812.75 5030192.37

11292.39 5256541.74

0.00 0.00

0.00 310664.54

11292.39 4945877.20

0.00 214836.50

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 214836.50

102313.17 2362516.07

26974.82 741911.50

0.00 0.00

0.00 0.00

26974.82 741911.50

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

4626.46 283033.80

0.00 0.00

0.00 0.00

4626.46 283033.80

70075.53 1164844.44

0.00 0.00

0.00 9796.86

70075.53 1155047.58

636.35 182523.20

0.00 0.00

0.00 0.00

636.35 182523.20

Вид дейност за: застраховат

ЗАД „АСЕТ 
адрес за кореспонденци
11, ЕИК 203066057, Раз

ИЕ 2 ‐ СПРАВКА S.05

Друго застраховане 

във връзка с моторни 

превозни средства

Морско, авиационно

транспортно 

застраховане

C0050 C0060

8 11650731.24 336038

0 0.00 0

8 411981.57 296257

0 11238749.67 39781

5 10420539.84 272152

0 0.00 0

8 411981.57 236381

7 10008558.27 35771

4 6040492.97 8072

0 0.00 0

4 0.00 7331

0 6040492.97 741

0 135463.14 0

0 0.00 0

0 0.00 0

0 135463.14 0

7 6130117.41 183120

0 1435514.99 37491

0 0.00 0

0 0.00 0

0 1435514.99 37491

0 0.00 0

0 0.00 0

0 0.00 0

0 0.00 0

0 321726.33 8112

0 0.00 0

0 0.00 0

0 321726.33 8112

4 4172224.64 43686

0 0.00 0

6 0.00 15660

8 4172224.64 28025

0 200651.45 109490

0 0.00 0

0 0.00 0

0 200651.45 109490

телни и презастрахователни задължения в об
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5.01: ПРЕМИИ, ЩЕ

 

 

о и 
Имуществено 

застраховане срещу 

пожар и други 

бедствия

Застраховане в

връзка с общ

гражданска 

отговорност

C0070 C0080

.20 1659846.57 2360

.00 0.00

.03 1164975.81 1602

.17 494870.76 757

.93 1501011.08 2343

.00 0.00

.35 1168082.75 1688

.58 332928.33 654

.53 312478.36 623

.00 0.00

.25 250377.18 463

.28 62101.18 160

.00 0.00

.00 0.00

.00 0.00

.00 0.00

.45 509648.00 772

.30 206776.61 322

.00 0.00

.00 0.00

.30 206776.61 322

.00 0.00

.00 0.00

.00 0.00

.00 0.00

.96 36651.11 64

.00 0.00

.00 0.00

.96 36651.11 64

.17 561512.33 735

.00 0.00

.47 328804.61 471

.70 232707.72 263

.48 33512.56 121

.00 0.00

.00 0.00

.48 33512.56 121

бщото застраховане (пряка дейност и прието п

” АД 
„Шар планина” №33, e-m
е на застрахователна де

ЕТИ И РАЗХОДИ (В 

във 

ща 

т

Кредитно и 

гаранционно 

застраховане

Застрахован

връзка с пр

разноск

C0090 C0100

014.18 121160.83

0.00 0.00

239.12 0.00

775.06 121160.83

350.74 144477.98

0.00 0.00

862.63 0.00

488.11 144477.98

346.11 622.63

0.00 0.00

301.66 0.00

044.45 622.63

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

224.48 50497.69

283.74 19903.03

0.00 0.00

0.00 0.00

283.74 19903.03

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

477.54 3354.55

0.00 0.00

0.00 0.00

477.54 3354.55

509.67 26770.58

0.00 0.00

173.23 0.00

336.44 26770.58

126.77 469.53

0.00 0.00

0.00 0.00

126.77 469.53

пропорционално презастраховане)

mail:office@assetins.bg, w
ейност 403-03/16.04.201

BGN) 

не във 

авни 

ки

Оказване на помощ
Разни фин

загу

C0110 C0120

0.00 108856.91

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 108856.91

0.00 107551.72

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 107551.72

0.00 8341.64

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 8341.64

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 73017.55

0.00 14816.13

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 14816.13

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 9065.32

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 9065.32

0.00 48502.29

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 48502.29

0.00 633.80

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 633.80

www.assetins.bg 
14 г. 

нансови 

уби
Здравно Зло

C0130 C0140

189762.72

0.00

0.00

0.00 0.00

189762.72 0.00

200904.40

0.00

0.00

0.00 0.00

200904.40 0.00

54307.01

0.00

0.00

0.00 0.00

54307.01 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

105168.06 0.00

27676.23

0.00

0.00

0.00 0.00

27676.23 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

5004.68

0.00

0.00

0.00 0.00

5004.68 0.00

63980.40

0.00

0.00

0.00 0.00

63980.40 0.00

8506.75

0.00

0.00

0.00 0.00

8506.75 0.00

Вид дейност за: 

ополука
Морско, авиационно, 

транспортно

Н

со

C0150 C0160

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

прието непропорционално презастраховане

 

Недвижима 

обственост

C0200

20603987.16

0.00

0.00 0.00

0.00 2388867.31

0.00 18215119.85

18462607.09

0.00

0.00 0.00

0.00 2340722.08

0.00 16121885.01

11755161.27

0.00

0.00 0.00

0.00 614674.63

0.00 11140486.64

350299.64

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 350299.64

0.00 9593718.14

2543375.83

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 2543375.83

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

678057.39

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 678057.38

6225168.54

0.00

0.00 0.00

0.00 401435.16

0.00 5823733.38

548551.54

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 548551.54

0.00

9593718.15

Общо



 

 

Технически резерви, изчисл

Пряка дейност

Приета пропорционална пре

Прието непропорционално 

Общо възстановявания от п

поради неизпълнение от стр

Технически резерви, изчисл

Най‐добра прогнозна оценк

Премийни резерви

Брутни ‐ общо

Брутни ‐ пряка дейност

Брутни ‐ приета пропорцион

Брутни ‐ приета непропорци

Общо възстановяване от пр

поради неизпълнение от стр

Възстановявания от презаст

очакваните загуби

Възстановявания от ССЦАПЗ

Възстановявания от презаст

Общо възстановяване от пр

поради неизпълнение от стр

Нетна най‐добра прогнозна

Резерви за претенции

Брутни ‐ общо

Брутни ‐ пряка дейност

Брутни ‐ приета пропорцион

Брутни ‐ приета непропорци

Общо възстановяване от пр

поради неизпълнение от стр

Възстановявания от презаст

очакваните загуби

Възстановявания от ССЦАПЗ

Възстановявания от презаст

Общо възстановяване от пр

поради неизпълнение от стр

Нетна най‐добра прогнозна

Общо най‐добра прогнозна

Общо най‐добра прогнозна

Добавка за риск

Размер на преходната мярка

Технически резерви, изчисл

Най‐добра прогнозна оценк

Добавка за риск

Технически резерви — общо

Технически резерви — общо

Възстановяване от презастр

загуби поради неизпълнени

Технически резерви минус в

Вид дейност: допълнително

Премийни резерви — Общ б

Резерви за претенции — Об

Парични потоци по най‐доб

Изходящи парични потоци

Бъдещи плащания и претен

Бъдещи разходи и други изх

Входящи парични потоци

Бъдещи премии

Други входящи парични пот

Парични потоци по най‐доб

Изходящи парични потоци

Бъдещи плащания и претен

Бъдещи разходи и други изх

Входящи парични потоци

Бъдещи премии

Други входящи парични пот

Процент от брутната най‐до

Най‐добра прогнозна оценк

Технически резерви без пре

Най‐добра прогнозна оценк

Технически резерви без кор

С

ени съвкупно

езастрахователна дейност

презастраховане

презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане

рана на контрагента, свързани с ТР, изчислен

ени като сбор от най‐добрата прогнозна оце

ка

нална презастрахователна дейност

ионална презастрахователна дейност

резастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с

рана на контрагента

траховане (с изключение на ССЦАПЗР и преза

ЗР преди корекцията за очакваните загуби

траховане с ограничено поемане на риск пред

резастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с

рана на контрагента

а оценка на премийните резерви

нална презастрахователна дейност

ионална презастрахователна дейност

резастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с

рана на контрагента

траховане (с изключение на ССЦАПЗР и преза

ЗР преди корекцията за очакваните загуби

траховане с ограничено поемане на риск пред

резастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с

рана на контрагента

а оценка на резервите за претенции

 оценка — брутно

 оценка — нетно

а за техническите резерви

ени съвкупно

ка

о

о

рахователен договор/ССЦАПЗР и презастрахо

ие от страна на контрагента — общо

възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗ

о сегментиране (хомогенни рискови групи)

брой хомогенни рискови групи

щ брой хомогенни рискови групи

брата прогнозна оценка на премийните резер

ции

ходящи парични потоци

тоци (вкл. възстановяване от спасявания на и

брата прогнозна оценка на резервите за прете

ции

ходящи парични потоци

тоци (вкл. възстановяване от спасявания на и

обра прогнозна оценка, изчислена с използва

ка, подлежаща на преходна мярка за лихвен п

еходната мярка за лихвен процент

ка, подлежаща на корекция за променливост

рекция за променливост и без други преходни

 

Седалище и адрес на уп
Tел.: +359 2 904 77 

е с ограничено поемане на риск след корекци

и съвкупно

нка и добавката за риска

с ограничено поемане на риск преди корекци

астраховане с ограничено поемане на риск) п

ди корекцията за очакваните загуби

с ограничено поемане на риск след корекция

с ограничено поемане на риск преди корекци

астраховане с ограничено поемане на риск) п

ди корекцията за очакваните загуби

с ограничено поемане на риск след корекция

оване с ограничено поемане на риск след кор

ЗР и презастраховане с ограничено поемане 

рви (брутни)

имущество и суброгации)

енции (брутни)

имущество и суброгации)

ането на приблизителни стойности

процент

и мерки

правление, гр. София 13
00, факс+359 2 904 77 

ПРИЛОЖЕ

Заст

във

мед

ра

C0020

R0010

R0020

R0030

R0040

ията за очакваните загуби 
R0050

R0060

R0070

R0080

R0090

ията за очакваните загуби 
R0100

реди корекцията за 
R0110

R0120

R0130

та за очакваните загуби 
R0140

R0150

R0160

R0170

R0180

R0190

ията за очакваните загуби 
R0200

реди корекцията за 
R0210

R0220

R0230

та за очакваните загуби 
R0240

R0250

R0260

R0270

R0280

R0290

R0300

R0310

R0320

рекцията за очакваните 
R0330

на риск — общо R0340

R0350

R0360

R0370

R0380

R0390

R0400

R0410

R0420

R0430

R0440

R0450

R0460

R0470

R0480

R0490

ЗАД „АСЕТ 
303, бул. "Тодор Алекса
11, ЕИК 203066057, Раз

ЕНИЕ 3 ‐ СПРАВКА S

траховане 

в връзка с 

дицински 

азходи

Застраховане 

във връзка със 

защита на 

доходите

Застрахован

във връзка 

обезщетение

работницит

C0030 C0040

0.00 0.00 0

0.00 0.00 0

0.00 0.00 0

0.00 0.00 0

159.20 0.00 610

159.20 0.00 610

0.00 0.00 0

0.00 0.00 0

0.00 0.00 0

0.00 0.00 0

0.00 0.00 0

0.00 0.00 0

159.20 0.00 610

26.01 0.00 70,129

26.01 0.00 70,129

0.00 0.00 0

0.00 0.00 0

0.00 0.00 0

0.00 0.00 0

0.00 0.00 0

0.00 0.00 0

26.01 0.00 70,129

185.21 0.00 70,740

185.21 0.00 70,740

5.22 0.00 1,993

0.00 0.00 0

0.00 0.00 0

0.00 0.00 0

190.43 0.00 72,733

0.00 0.00 0

190.43 0.00 72,733

0.00 0.00 0

0.00 0.00 0

152.95 0.00 8,865

6.25 0.00 28,013

0.00 0.00 36,268

0.00 0.00 0

25.83 0.00 45,013

0.18 0.00 25,115

0.00 0.00 0

0.00 0.00 0

0.00 0.00 0

0.00 0.00 0

0.00 0.00 0

0.00 0.00 0
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не 

с 

е на 

те

Застраховане на 

гражданска 

отговорност във 

връзка с моторни 

превозни 

средства

Друго 

застраховане във 

връзка с моторни 

превозни 

средства

ав

т

за

C0050 C0060 C00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.62 2,884,284.16 2,636,654.29

0.62 2,884,284.16 2,636,654.29

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.62 2,884,284.16 2,636,654.29

9.38 5,566,156.75 3,225,171.46

9.38 5,566,156.75 3,225,171.46

0.00 0.00 0.00

0.00 195,427.29 0.00

0.00 195,427.29 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 195,176.03 0.00

9.38 5,370,980.72 3,225,171.46

0.00 8,450,440.91 5,861,825.75

0.00 8,255,264.88 5,861,825.75

3.12 238,093.53 165,158.57

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.12 8,688,534.44 6,026,984.32

0.00 195,176.03 0.00

3.12 8,493,358.41 6,026,984.32

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

5.27 3,174,346.75 3,725,726.93

3.66 624,228.96 2,126,650.75

8.32 914,291.56 3,215,723.39

0.00 0.00 0.00

3.52 4,880,439.08 3,041,237.31

5.86 685,717.67 183,934.15

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Пряка дейност 

” АД 
за кореспонденция: гр.
е на застрахователна де

КИ РЕЗЕРВИ (В BG

Морско, 

виационно и 

транспортно 

астраховане

Имуществено 

застраховане 

срещу пожар и 

други бедствия

Застрахов

във връз

обща гражд

отговорн

070 C0080 C0090

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

‐26,596.47 98,187.31 30,

‐26,596.47 98,187.31 30,

0.00 0.00

‐22,294.42 4,427.12 4,7

‐22,294.42 4,427.12 4,7

0.00 0.00

0.00 0.00

‐22,294.42 4,427.12 4,7

‐4,302.05 93,760.19 25,4

67,964.32 244,596.98 70,4

67,964.32 244,596.98 70,4

0.00 0.00

58,248.17 198,127.72 52,

58,248.17 198,127.72 52,

0.00 0.00

0.00 0.00

58,219.13 197,908.48 52,

9,745.19 46,688.50 18,3

41,367.85 342,784.29 100,6

5,443.14 140,448.69 43,8

1,165.55 9,658.04 2,8

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

42,533.40 352,442.33 103,5

35,924.71 202,335.60 56,8

6,608.69 150,106.73 46,6

0.00 0.00

0.00 0.00

10,009.59 201,853.83 36,7

30,059.43 252,738.55 28,

66,665.49 356,405.07 34,6

0.00 0.00

67,964.32 211,407.34 55,3

0.00 33,189.64 15,

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

и прието пропорционално презастраховане

. София 1303, ул. „Осого
ейност 403-03/16.04.201

N) 

ване 

ка с 

данска 

ност

Кредитно и 

гаранционно 

застраховане

Застраховане 

във връзка с 

правни разноски

C0100 C0110 C

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

189.49 10,055.75 0.00

189.49 10,055.75 0.00

0.00 0.00 0.00

740.09 0.00 0.00

740.09 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

740.09 0.00 0.00

449.40 10,055.75 0.00

496.96 54,193.63 0.00

496.96 54,193.63 0.00

0.00 0.00 0.00

184.92 0.00 0.00

184.92 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

104.70 0.00 0.00

392.26 54,193.63 0.00

686.45 64,249.38 0.00

841.66 64,249.38 0.00

836.87 1,810.24 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

523.32 66,059.62 0.00

844.79 0.00 0.00

678.53 66,059.62 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

721.92 2,136.41 0.00

101.55 11,211.84 0.00

633.97 3,292.50 0.00

0.00 0.00 0.00

315.16 54,193.63 0.00

181.80 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

ово” № 38-40,  
14 г. 

Оказване на 

помощ

Разни финансови 

загуби

Непропо

но здр

презастр

C0120 C0130 C0140

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

5,453.13 31,443.18

5,453.13 31,443.18

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

5,453.13 31,443.18

38,780.04 61,389.28

38,780.04 61,389.28

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

38,780.04 61,389.28

44,233.17 92,832.46

44,233.17 92,832.46

1,246.28 2,615.58

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

45,479.45 95,448.04

0.00 0.00

45,479.45 95,448.04

0.00 0.00

0.00 0.00

2,951.18 21,928.04

2,501.94 10,823.80

0.00 1,308.66

0.00 0.00

16,544.74 53,395.71

22,235.30 7,993.57

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

рционал

равно 

раховане

Непропорционал

но 

презастраховане 

срещу злополука

Непропорционал

но морско, 

авиационно и 

транспортно 

презастраховане

C0150 C0160

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

прието непропорционално презастрахо
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е
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C0170 C0180

0 0.00 0.00

0.00

0.00

0 0.00 0.00

0 0.00 0.00

0 0.00 5,670,440.66

5,670,440.66

0.00

0 0.00 0.00

0 0.00 ‐13,127.21

0 0.00 ‐13,127.21

0 0.00 0.00

0 0.00 0.00

0 0.00 ‐13,127.21

0 0.00 5,683,567.87

0 0.00 9,398,904.81

9,398,904.81

0.00

0 0.00 0.00

0 0.00 503,988.10

0 0.00 503,988.10

0 0.00 0.00

0 0.00 0.00

0 0.00 503,408.34

0 0.00 8,895,496.47

0 0.00 15,069,345.47

0 0.00 14,579,064.34

0 0.00 424,583.00

0 0.00 0.00

0 0.00 0.00

0 0.00 0.00

0 0.00 15,493,928.47

0 0.00 490,281.13

0 0.00 15,003,647.34

0 0.00

0 0.00

0 0.00 7,184,692.87

0 0.00 3,114,336.73

0 0.00 4,628,588.96

0 0.00 0.00

0 0.00 8,425,536.64

0 0.00 973,368.17

0 0.00 0.00

0 0.00 0.00

0 0.00 0.00

0 0.00 0.00

0 0.00

0 0.00 0.00

оване

Общо 
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свързано с 

общото 
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Хронол

1. Таб

2. Таб

3. Таб

4. Таб

5. Таб

6. Таб

7. Таб

8. Таб

9. Таб

С

логични спраки по 

блици 1 и 2: Плате

блици 3 и 4: Брутн

блици 5 и 6: Брутн

блици 7 и 8: Получ

блици 9 и 10: Неди

блици 11 и 12: Дял

блици 13 и 14: Нет

блици 15 и 16: Нет

блици 17 и 18: Нет
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Предишни R0100
N-14 R0110
N-13 R0120
N-12 R0130
N-11 R0140
N-10 R0150
N-9 R0160
N-8 R0170
N-7 R0180
N-6 R0190
N-5 R0200
N-4 R0210
N-3 R0220
N-2 R0230
N-1 R0240
N R0250
Предишни R0100
N-14 R0110
N-13 R0120
N-12 R0130
N-11 R0140
N-10 R0150
N-9 R0160
N-8 R0170
N-7 R0180
N-6 R0190
N-5 R0200
N-4 R0210
N-3 R0220
N-2 R0230
N-1 R0240
N R0250
Предишни R0100
N-14 R0110
N-13 R0120
N-12 R0130
N-11 R0140
N-10 R0150
N-9 R0160
N-8 R0170
N-7 R0180
N-6 R0190
N-5 R0200
N-4 R0210
N-3 R0220
N-2 R0230
N-1 R0240
N R0250
Предишни R0100
N-14 R0110
N-13 R0120
N-12 R0130
N-11 R0140
N-10 R0150
N-9 R0160
N-8 R0170
N-7 R0180
N-6 R0190
N-5 R0200
N-4 R0210
N-3 R0220
N-2 R0230
N-1 R0240
N R0250
Предишни R0100
N-14 R0110
N-13 R0120
N-12 R0130
N-11 R0140
N-10 R0150
N-9 R0160
N-8 R0170
N-7 R0180
N-6 R0190
N-5 R0200
N-4 R0210
N-3 R0220
N-2 R0230
N-1 R0240
N R0250
Предишни R0100
N-14 R0110
N-13 R0120
N-12 R0130
N-11 R0140
N-10 R0150
N-9 R0160
N-8 R0170
N-7 R0180
N-6 R0190
N-5 R0200
N-4 R0210
N-3 R0220
N-2 R0230
N-1 R0240
N R0250
Предишни R0100
N-14 R0110
N-13 R0120
N-12 R0130
N-11 R0140
N-10 R0150
N-9 R0160
N-8 R0170
N-7 R0180
N-6 R0190
N-5 R0200
N-4 R0210
N-3 R0220
N-2 R0230
N-1 R0240
N R0250
Предишни R0100
N-14 R0110
N-13 R0120
N-12 R0130
N-11 R0140
N-10 R0150
N-9 R0160
N-8 R0170
N-7 R0180
N-6 R0190
N-5 R0200
N-4 R0210
N-3 R0220
N-2 R0230
N-1 R0240
N R0250
Предишни R0100
N-14 R0110
N-13 R0120
N-12 R0130
N-11 R0140
N-10 R0150
N-9 R0160
N-8 R0170
N-7 R0180
N-6 R0190
N-5 R0200
N-4 R0210
N-3 R0220
N-2 R0230
N-1 R0240
N R0250
Предишни R0100
N-14 R0110
N-13 R0120
N-12 R0130
N-11 R0140
N-10 R0150
N-9 R0160
N-8 R0170
N-7 R0180
N-6 R0190
N-5 R0200
N-4 R0210
N-3 R0220
N-2 R0230
N-1 R0240
N R0250

ПЕРИОД

С

БИЗНЕС ЛИНИЯ

Z0010
Застраховане и пропорционално пре
Застраховане и пропорционално пре
Застраховане и пропорционално пре
Застраховане и пропорционално пре
Застраховане и пропорционално пре
Застраховане и пропорционално пре
Застраховане и пропорционално пре
Застраховане и пропорционално пре
Застраховане и пропорционално пре
Застраховане и пропорционално пре
Застраховане и пропорционално пре
Застраховане и пропорционално пре
Застраховане и пропорционално пре
Застраховане и пропорционално пре
Застраховане и пропорционално пре
Застраховане и пропорционално пре

Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо

Застраховане и пропорционално презастраховане на гражданска отгово
Застраховане и пропорционално презастраховане на гражданска отгово
Застраховане и пропорционално презастраховане на гражданска отгово
Застраховане и пропорционално презастраховане на гражданска отгово
Застраховане и пропорционално презастраховане на гражданска отгово
Застраховане и пропорционално презастраховане на гражданска отгово
Застраховане и пропорционално презастраховане на гражданска отгово
Застраховане и пропорционално презастраховане на гражданска отгово
Застраховане и пропорционално презастраховане на гражданска отгово
Застраховане и пропорционално презастраховане на гражданска отгово
Застраховане и пропорционално презастраховане на гражданска отгово
Застраховане и пропорционално презастраховане на гражданска отгово
Застраховане и пропорционално презастраховане на гражданска отгово
Застраховане и пропорционално презастраховане на гражданска отгово
Застраховане и пропорционално презастраховане на гражданска отгово
Застраховане и пропорционално презастраховане на гражданска отгово

Друго застраховане и пропорционално презастрах
Друго застраховане и пропорционално презастрах
Друго застраховане и пропорционално презастрах
Друго застраховане и пропорционално презастрах
Друго застраховане и пропорционално презастрах
Друго застраховане и пропорционално презастрах
Друго застраховане и пропорционално презастрах
Друго застраховане и пропорционално презастрах
Друго застраховане и пропорционално презастрах
Друго застраховане и пропорционално презастрах
Друго застраховане и пропорционално презастрах
Друго застраховане и пропорционално презастрах
Друго застраховане и пропорционално презастрах
Друго застраховане и пропорционално презастрах
Друго застраховане и пропорционално презастрах
Друго застраховане и пропорционално презастрах

Морско, авиационно и транспортно з
Морско, авиационно и транспортно з
Морско, авиационно и транспортно з
Морско, авиационно и транспортно з
Морско, авиационно и транспортно з
Морско, авиационно и транспортно з
Морско, авиационно и транспортно з
Морско, авиационно и транспортно з
Морско, авиационно и транспортно з
Морско, авиационно и транспортно з
Морско, авиационно и транспортно з
Морско, авиационно и транспортно з
Морско, авиационно и транспортно з
Морско, авиационно и транспортно з
Морско, авиационно и транспортно з
Морско, авиационно и транспортно з

Имуществено застраховане и пропорционално 
Имуществено застраховане и пропорционално 
Имуществено застраховане и пропорционално 
Имуществено застраховане и пропорционално 
Имуществено застраховане и пропорционално 
Имуществено застраховане и пропорционално 
Имуществено застраховане и пропорционално 
Имуществено застраховане и пропорционално 
Имуществено застраховане и пропорционално 
Имуществено застраховане и пропорционално 
Имуществено застраховане и пропорционално 
Имуществено застраховане и пропорционално 
Имуществено застраховане и пропорционално 
Имуществено застраховане и пропорционално 
Имуществено застраховане и пропорционално 
Имуществено застраховане и пропорционално 

Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо
Застраховане и пропорционално презастрахо

Кредитно и гаранционно з
Кредитно и гаранционно з
Кредитно и гаранционно з
Кредитно и гаранционно з
Кредитно и гаранционно з
Кредитно и гаранционно з
Кредитно и гаранционно з
Кредитно и гаранционно з
Кредитно и гаранционно з
Кредитно и гаранционно з
Кредитно и гаранционно з
Кредитно и гаранционно з
Кредитно и гаранционно з
Кредитно и гаранционно з
Кредитно и гаранционно з
Кредитно и гаранционно з

Оказван
Оказван
Оказван
Оказван
Оказван
Оказван
Оказван
Оказван
Оказван
Оказван
Оказван
Оказван
Оказван
Оказван
Оказван
Оказван

Застраховане и пропорционално 
Застраховане и пропорционално 
Застраховане и пропорционално 
Застраховане и пропорционално 
Застраховане и пропорционално 
Застраховане и пропорционално 
Застраховане и пропорционално 
Застраховане и пропорционално 
Застраховане и пропорционално 
Застраховане и пропорционално 
Застраховане и пропорционално 
Застраховане и пропорционално 
Застраховане и пропорционално 
Застраховане и пропорционално 
Застраховане и пропорционално 
Застраховане и пропорционално 
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0

C0010
езастраховане във връзка с медицински разходи
езастраховане във връзка с медицински разходи
езастраховане във връзка с медицински разходи
езастраховане във връзка с медицински разходи
езастраховане във връзка с медицински разходи
езастраховане във връзка с медицински разходи
езастраховане във връзка с медицински разходи
езастраховане във връзка с медицински разходи
езастраховане във връзка с медицински разходи
езастраховане във връзка с медицински разходи
езастраховане във връзка с медицински разходи
езастраховане във връзка с медицински разходи
езастраховане във връзка с медицински разходи
езастраховане във връзка с медицински разходи
езастраховане във връзка с медицински разходи
езастраховане във връзка с медицински разходи
оване във връзка с обезщетение на работниците
оване във връзка с обезщетение на работниците
оване във връзка с обезщетение на работниците
оване във връзка с обезщетение на работниците
оване във връзка с обезщетение на работниците
оване във връзка с обезщетение на работниците
оване във връзка с обезщетение на работниците
оване във връзка с обезщетение на работниците
оване във връзка с обезщетение на работниците
оване във връзка с обезщетение на работниците
оване във връзка с обезщетение на работниците
оване във връзка с обезщетение на работниците
оване във връзка с обезщетение на работниците
оване във връзка с обезщетение на работниците 1
оване във връзка с обезщетение на работниците 3
оване във връзка с обезщетение на работниците 6
орност във връзка с моторни превозни средства
орност във връзка с моторни превозни средства
орност във връзка с моторни превозни средства
орност във връзка с моторни превозни средства
орност във връзка с моторни превозни средства
орност във връзка с моторни превозни средства
орност във връзка с моторни превозни средства
орност във връзка с моторни превозни средства
орност във връзка с моторни превозни средства
орност във връзка с моторни превозни средства
орност във връзка с моторни превозни средства
орност във връзка с моторни превозни средства
орност във връзка с моторни превозни средства
орност във връзка с моторни превозни средства 58
орност във връзка с моторни превозни средства 475
орност във връзка с моторни превозни средства 1,250
ховане във връзка с моторни превозни средства
ховане във връзка с моторни превозни средства
ховане във връзка с моторни превозни средства
ховане във връзка с моторни превозни средства
ховане във връзка с моторни превозни средства
ховане във връзка с моторни превозни средства
ховане във връзка с моторни превозни средства
ховане във връзка с моторни превозни средства
ховане във връзка с моторни превозни средства
ховане във връзка с моторни превозни средства
ховане във връзка с моторни превозни средства
ховане във връзка с моторни превозни средства
ховане във връзка с моторни превозни средства
ховане във връзка с моторни превозни средства 377
ховане във връзка с моторни превозни средства 2,200
ховане във връзка с моторни превозни средства 3,580
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
презастраховане срещу пожар и други бедствия
презастраховане срещу пожар и други бедствия
презастраховане срещу пожар и други бедствия
презастраховане срещу пожар и други бедствия
презастраховане срещу пожар и други бедствия
презастраховане срещу пожар и други бедствия
презастраховане срещу пожар и други бедствия
презастраховане срещу пожар и други бедствия
презастраховане срещу пожар и други бедствия
презастраховане срещу пожар и други бедствия
презастраховане срещу пожар и други бедствия
презастраховане срещу пожар и други бедствия
презастраховане срещу пожар и други бедствия
презастраховане срещу пожар и други бедствия 86
презастраховане срещу пожар и други бедствия 44
презастраховане срещу пожар и други бедствия 148
ване във връзка с обща гражданска отговорност
ване във връзка с обща гражданска отговорност
ване във връзка с обща гражданска отговорност
ване във връзка с обща гражданска отговорност
ване във връзка с обща гражданска отговорност
ване във връзка с обща гражданска отговорност
ване във връзка с обща гражданска отговорност
ване във връзка с обща гражданска отговорност
ване във връзка с обща гражданска отговорност
ване във връзка с обща гражданска отговорност
ване във връзка с обща гражданска отговорност
ване във връзка с обща гражданска отговорност
ване във връзка с обща гражданска отговорност
ване във връзка с обща гражданска отговорност
ване във връзка с обща гражданска отговорност 7
ване във връзка с обща гражданска отговорност 13
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
астраховане и пропорционално презастраховане
не на помощ и пропорционално презастраховане
не на помощ и пропорционално презастраховане
не на помощ и пропорционално презастраховане
не на помощ и пропорционално презастраховане
не на помощ и пропорционално презастраховане
не на помощ и пропорционално презастраховане
не на помощ и пропорционално презастраховане
не на помощ и пропорционално презастраховане
не на помощ и пропорционално презастраховане
не на помощ и пропорционално презастраховане
не на помощ и пропорционално презастраховане
не на помощ и пропорционално презастраховане
не на помощ и пропорционално презастраховане
не на помощ и пропорционално презастраховане 1
не на помощ и пропорционално презастраховане 2
не на помощ и пропорционално презастраховане 3
презастраховане срещу разни финансови загуби
презастраховане срещу разни финансови загуби
презастраховане срещу разни финансови загуби
презастраховане срещу разни финансови загуби
презастраховане срещу разни финансови загуби
презастраховане срещу разни финансови загуби
презастраховане срещу разни финансови загуби
презастраховане срещу разни финансови загуби
презастраховане срещу разни финансови загуби
презастраховане срещу разни финансови загуби
презастраховане срещу разни финансови загуби
презастраховане срещу разни финансови загуби
презастраховане срещу разни финансови загуби
презастраховане срещу разни финансови загуби 2
презастраховане срещу разни финансови загуби 18
презастраховане срещу разни финансови загуби 28

правление, гр. София 13
00, факс+359 2 904 77 

1 2
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870.95 124,127.75 0.00
0.00 0.00
0.00

6,428.96 19,372.88
4,711.59 74,182.75
8,699.39

233.18 50.00
7,146.25 7,599.83
3,669.37

0.00

1,151.17 168.20
2,451.90 3,074.37
3,522.10

2,025.94 1,553.00
8,089.50 2,577.00
8,582.31
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N-13
N-12
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R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0100 Застраховане и п
R0110 Застраховане и п
R0120 Застраховане и п
R0130 Застраховане и п
R0140 Застраховане и п
R0150 Застраховане и п
R0160 Застраховане и п
R0170 Застраховане и п
R0180 Застраховане и п
R0190 Застраховане и п
R0200 Застраховане и п
R0210 Застраховане и п
R0220 Застраховане и п
R0230 Застраховане и п
R0240 Застраховане и п
R0250 Застраховане и п
R0260 Застраховане и п
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260

РИОД

Тодор Александро
904 77 00, факс+

БИ

Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр

Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио

пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на

Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци

Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн

Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и

Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион

Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн

Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и

 

З
ов" №81-83, адре
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ИЗНЕС ЛИНИЯ

Z0010
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ

онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
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Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане с
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане с
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане с
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане с
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане с
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане с
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане с
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане с
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане с
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане с

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 

Кредитно и гаранционно застраховане и проп
Кредитно и гаранционно застраховане и проп
Кредитно и гаранционно застраховане и проп
Кредитно и гаранционно застраховане и проп
Кредитно и гаранционно застраховане и проп
Кредитно и гаранционно застраховане и проп
Кредитно и гаранционно застраховане и проп
Кредитно и гаранционно застраховане и проп
Кредитно и гаранционно застраховане и проп
Кредитно и гаранционно застраховане и проп
Кредитно и гаранционно застраховане и проп
Кредитно и гаранционно застраховане и проп
Кредитно и гаранционно застраховане и проп
Кредитно и гаранционно застраховане и проп
Кредитно и гаранционно застраховане и проп
Кредитно и гаранционно застраховане и проп

Оказване на помощ и проп
Оказване на помощ и проп
Оказване на помощ и проп
Оказване на помощ и проп
Оказване на помощ и проп
Оказване на помощ и проп
Оказване на помощ и проп
Оказване на помощ и проп
Оказване на помощ и проп
Оказване на помощ и проп
Оказване на помощ и проп
Оказване на помощ и проп
Оказване на помощ и проп
Оказване на помощ и проп
Оказване на помощ и проп
Оказване на помощ и проп

Застраховане и пропорционално презастраховане ср
Застраховане и пропорционално презастраховане ср
Застраховане и пропорционално презастраховане ср
Застраховане и пропорционално презастраховане ср
Застраховане и пропорционално презастраховане ср
Застраховане и пропорционално презастраховане ср
Застраховане и пропорционално презастраховане ср
Застраховане и пропорционално презастраховане ср
Застраховане и пропорционално презастраховане ср
Застраховане и пропорционално презастраховане ср
Застраховане и пропорционално презастраховане ср
Застраховане и пропорционално презастраховане ср
Застраховане и пропорционално презастраховане ср
Застраховане и пропорционално презастраховане ср
Застраховане и пропорционално презастраховане ср
Застраховане и пропорционално презастраховане ср

 

фия 1303, бул. "Тодор А
Tел.: +359 2 904 77 

0

C0200
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи 54.31
връзка с медицински разходи 25.94

с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците 21,160.88
с обезщетение на работниците 10,734.75
с обезщетение на работниците 49,149.58
с обезщетение на работниците 52,157.57

с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства 3,481.07
с моторни превозни средства 221,563.93
с моторни превозни средства 1,480,151.28
с моторни превозни средства 3,270,847.45
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства 38,668.24
с моторни превозни средства 279,078.78
с моторни превозни средства 1,372,745.82
с моторни превозни средства 2,734,252.57

порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане 872.59
порционално презастраховане 8,434.60
порционално презастраховане 47,568.32
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия 2,608.78
срещу пожар и други бедствия 33,682.41
срещу пожар и други бедствия 245,157.48
срещу пожар и други бедствия 181,670.37
обща гражданска отговорност
обща гражданска отговорност
обща гражданска отговорност
обща гражданска отговорност
обща гражданска отговорност
обща гражданска отговорност
обща гражданска отговорност
обща гражданска отговорност
обща гражданска отговорност
обща гражданска отговорност
обща гражданска отговорност
обща гражданска отговорност
обща гражданска отговорност 26.00
обща гражданска отговорност 5,055.06
обща гражданска отговорност 52,829.63
обща гражданска отговорност 36,721.91
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане 292.24
порционално презастраховане 3,767.37
порционално презастраховане 44,682.84
порционално презастраховане 54,109.32
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане 89.25
порционално презастраховане 2,003.14
порционално презастраховане 23,448.37
порционално презастраховане 35,032.96
рещу разни финансови загуби
рещу разни финансови загуби
рещу разни финансови загуби
рещу разни финансови загуби
рещу разни финансови загуби
рещу разни финансови загуби
рещу разни финансови загуби
рещу разни финансови загуби
рещу разни финансови загуби
рещу разни финансови загуби
рещу разни финансови загуби
рещу разни финансови загуби
рещу разни финансови загуби 152.88
рещу разни финансови загуби 8,317.26
рещу разни финансови загуби 24,334.18
рещу разни финансови загуби 26,891.92

Александров" №81-83, а
00, факс+359 2 904 77 

1 2 3

C0210 C0220 C02

1,679.58 6,452.48
12,335.00

88,395.54 301,460.25
495,545.46 21,837.35

2,294,567.91

1,450.00 1,352.92
134,158.88 125,417.53
355,982.58

12,955.11
22,589.56

549.44 921.70
14,963.46 9,601.29
52,723.59

33,836.98

3,666.40

5,693.96 24,352.13
10,877.03
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Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО

ПЕР
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R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0100 Застраховане и пр
R0110 Застраховане и пр
R0120 Застраховане и пр
R0130 Застраховане и пр
R0140 Застраховане и пр
R0150 Застраховане и пр
R0160 Застраховане и пр
R0170 Застраховане и пр
R0180 Застраховане и пр
R0190 Застраховане и пр
R0200 Застраховане и пр
R0210 Застраховане и пр
R0220 Застраховане и пр
R0230 Застраховане и пр
R0240 Застраховане и пр
R0250 Застраховане и пр
R0260 Застраховане и пр
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260

РИОД

Тодор Александро
904 77 00, факс+

БИЗ

Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про

Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион

ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г

Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио

Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно

Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 

Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
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Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о

пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с

Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с

Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо

Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об

Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо

Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо

Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
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0

C0400
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи 0.00
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците 20,000.00
обезщетение на работниците 3,220.00
обезщетение на работниците 529.40
обезщетение на работниците 970.00
 моторни превозни средства
 моторни превозни средства
 моторни превозни средства
 моторни превозни средства
 моторни превозни средства
 моторни превозни средства
 моторни превозни средства
 моторни превозни средства
 моторни превозни средства
 моторни превозни средства
 моторни превозни средства
 моторни превозни средства
 моторни превозни средства
 моторни превозни средства 34,042.12
 моторни превозни средства 483,209.57
 моторни превозни средства 1,302,514.10
 моторни превозни средства
 моторни превозни средства
 моторни превозни средства
 моторни превозни средства
 моторни превозни средства
 моторни превозни средства
 моторни превозни средства
 моторни превозни средства
 моторни превозни средства
 моторни превозни средства
 моторни превозни средства
 моторни превозни средства
 моторни превозни средства 32,350.00
 моторни превозни средства 257,033.28
 моторни превозни средства 1,228,132.80
 моторни превозни средства 2,368,039.14

орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане 1,000.00
орционално презастраховане 8,154.05
ещу пожар и други бедствия
ещу пожар и други бедствия
ещу пожар и други бедствия
ещу пожар и други бедствия
ещу пожар и други бедствия
ещу пожар и други бедствия
ещу пожар и други бедствия
ещу пожар и други бедствия
ещу пожар и други бедствия
ещу пожар и други бедствия
ещу пожар и други бедствия
ещу пожар и други бедствия
ещу пожар и други бедствия 549.44
ещу пожар и други бедствия 23,808.16
ещу пожар и други бедствия 129,326.79
ещу пожар и други бедствия 168,779.30
бща гражданска отговорност
бща гражданска отговорност
бща гражданска отговорност
бща гражданска отговорност
бща гражданска отговорност
бща гражданска отговорност
бща гражданска отговорност
бща гражданска отговорност
бща гражданска отговорност
бща гражданска отговорност
бща гражданска отговорност
бща гражданска отговорност
бща гражданска отговорност
бща гражданска отговорност
бща гражданска отговорност 11,800.00
бща гражданска отговорност 21,970.00
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане 0.00
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане 168.20
орционално презастраховане 656.97
орционално презастраховане 4,408.64
ещу разни финансови загуби
ещу разни финансови загуби
ещу разни финансови загуби
ещу разни финансови загуби
ещу разни финансови загуби
ещу разни финансови загуби
ещу разни финансови загуби
ещу разни финансови загуби
ещу разни финансови загуби
ещу разни финансови загуби
ещу разни финансови загуби
ещу разни финансови загуби
ещу разни финансови загуби
ещу разни финансови загуби 4,080.00
ещу разни финансови загуби 1,386.10
ещу разни финансови загуби 3,600.00

Александров" №81-83, а
00, факс+359 2 904 77 

1 2 3

C0410 C0420 C0430

120.00 120.00
229.40

9,158.13 8,696.05
913,740.89

1,450.00 1,357.77
134,639.36 108,619.67
308,303.88

3,872.25 3,872.25
0.00

549.44 549.44
8,920.00 8,920.00

48,982.40

20,244.00

461.39

3,260.00 3,260.00
1,456.10
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Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО

ПЕР
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R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0100 Застраховане и п
R0110 Застраховане и п
R0120 Застраховане и п
R0130 Застраховане и п
R0140 Застраховане и п
R0150 Застраховане и п
R0160 Застраховане и п
R0170 Застраховане и п
R0180 Застраховане и п
R0190 Застраховане и п
R0200 Застраховане и п
R0210 Застраховане и п
R0220 Застраховане и п
R0230 Застраховане и п
R0240 Застраховане и п
R0250 Застраховане и п
R0260 Застраховане и п
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260

РИОД

Тодор Александро
904 77 00, факс+

БИ

Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр

Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио

пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на

Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци

Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн

Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и
Имуществено застраховане и

Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион

Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн

Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и

 

З
ов" №81-83, адре
+359 2 904 77 11,

ИЗНЕС ЛИНИЯ

Z0010
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във

онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
а гражданска отговорност във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
ионално презастраховане във връзка
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
и пропорционално презастраховане 
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
но и гаранционно застраховане и про
но и гаранционно застраховане и про
но и гаранционно застраховане и про
но и гаранционно застраховане и про
но и гаранционно застраховане и про
но и гаранционно застраховане и про
но и гаранционно застраховане и про
но и гаранционно застраховане и про
но и гаранционно застраховане и про
но и гаранционно застраховане и про
но и гаранционно застраховане и про
но и гаранционно застраховане и про
но и гаранционно застраховане и про
но и гаранционно застраховане и про
но и гаранционно застраховане и про
но и гаранционно застраховане и про
но и гаранционно застраховане и про

Оказване на помощ и про
Оказване на помощ и про
Оказване на помощ и про
Оказване на помощ и про
Оказване на помощ и про
Оказване на помощ и про
Оказване на помощ и про
Оказване на помощ и про
Оказване на помощ и про
Оказване на помощ и про
Оказване на помощ и про
Оказване на помощ и про
Оказване на помощ и про
Оказване на помощ и про
Оказване на помощ и про
Оказване на помощ и про
Оказване на помощ и про

и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с

ЗАД „АСЕ
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д

в връзка с медицински разходи
в връзка с медицински разходи
в връзка с медицински разходи
в връзка с медицински разходи
в връзка с медицински разходи
в връзка с медицински разходи
в връзка с медицински разходи
в връзка с медицински разходи
в връзка с медицински разходи
в връзка с медицински разходи
в връзка с медицински разходи
в връзка с медицински разходи
в връзка с медицински разходи
в връзка с медицински разходи
в връзка с медицински разходи
в връзка с медицински разходи
в връзка с медицински разходи
с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците
с обезщетение на работниците
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
а с моторни превозни средства
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия
срещу пожар и други бедствия

с обща гражданска отговорност
с обща гражданска отговорност
с обща гражданска отговорност
с обща гражданска отговорност
с обща гражданска отговорност
с обща гражданска отговорност
с обща гражданска отговорност
с обща гражданска отговорност
с обща гражданска отговорност
с обща гражданска отговорност
с обща гражданска отговорност
с обща гражданска отговорност
с обща гражданска отговорност
с обща гражданска отговорност
с обща гражданска отговорност
с обща гражданска отговорност
с обща гражданска отговорност
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
опорционално презастраховане
срещу разни финансови загуби
срещу разни финансови загуби
срещу разни финансови загуби
срещу разни финансови загуби
срещу разни финансови загуби
срещу разни финансови загуби
срещу разни финансови загуби
срещу разни финансови загуби
срещу разни финансови загуби
срещу разни финансови загуби
срещу разни финансови загуби
срещу разни финансови загуби
срещу разни финансови загуби
срещу разни финансови загуби
срещу разни финансови загуби
срещу разни финансови загуби
срещу разни финансови загуби
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дисконтирани данни в края 
на годината
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120.00
229.40
970.00

1,319.40

8,696.05
913,740.89

1,302,514.10
2,224,951.04

1,107.77
108,619.67
308,303.88

2,368,039.14
2,786,070.46

3,872.25
8,154.05

12,026.30

8,920.00
48,982.40

168,779.30
226,681.70

20,244.00
21,970.00
42,214.00

0.00

461.39
4,408.64
4,870.03

3,260.00
1,456.10
3,600.00
8,316.10
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Застраховане и пропорционално презастраховане във 
Застраховане и пропорционално презастраховане във 
Застраховане и пропорционално презастраховане във 
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Застраховане и пропорционално презастраховане във 
Застраховане и пропорционално презастраховане във 

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
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пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с

Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с

Морско, авиационно и транспортно застраховане и проп
Морско, авиационно и транспортно застраховане и проп
Морско, авиационно и транспортно застраховане и проп
Морско, авиационно и транспортно застраховане и проп
Морско, авиационно и транспортно застраховане и проп
Морско, авиационно и транспортно застраховане и проп
Морско, авиационно и транспортно застраховане и проп
Морско, авиационно и транспортно застраховане и проп
Морско, авиационно и транспортно застраховане и проп
Морско, авиационно и транспортно застраховане и проп
Морско, авиационно и транспортно застраховане и проп
Морско, авиационно и транспортно застраховане и проп
Морско, авиационно и транспортно застраховане и проп
Морско, авиационно и транспортно застраховане и проп
Морско, авиационно и транспортно застраховане и проп
Морско, авиационно и транспортно застраховане и проп

Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане ср
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връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи 0.00
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците 0.00
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства 406.02
с моторни превозни средства 241,886.74
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства 0.00

порционално презастраховане
порционално презастраховане
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порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане 696.76
порционално презастраховане
порционално презастраховане
рещу пожар и други бедствия
рещу пожар и други бедствия
рещу пожар и други бедствия
рещу пожар и други бедствия
рещу пожар и други бедствия
рещу пожар и други бедствия
рещу пожар и други бедствия
рещу пожар и други бедствия
рещу пожар и други бедствия
рещу пожар и други бедствия
рещу пожар и други бедствия
рещу пожар и други бедствия
рещу пожар и други бедствия
рещу пожар и други бедствия 80,665.66
рещу пожар и други бедствия 28,552.66
рещу пожар и други бедствия 122,429.94
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обща гражданска отговорност
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обща гражданска отговорност
обща гражданска отговорност
обща гражданска отговорност
обща гражданска отговорност
обща гражданска отговорност 174.89
обща гражданска отговорност 5,359.69
обща гражданска отговорност 9,955.03
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане 0.00
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане
порционално презастраховане 0.00
рещу разни финансови загуби
рещу разни финансови загуби
рещу разни финансови загуби
рещу разни финансови загуби
рещу разни финансови загуби
рещу разни финансови загуби
рещу разни финансови загуби
рещу разни финансови загуби
рещу разни финансови загуби
рещу разни финансови загуби
рещу разни финансови загуби
рещу разни финансови загуби
рещу разни финансови загуби
рещу разни финансови загуби
рещу разни финансови загуби
рещу разни финансови загуби 0.00
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Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
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R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0450
R0460
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0450
R0460
R0300 Застраховане и пр
R0310 Застраховане и пр
R0320 Застраховане и пр
R0330 Застраховане и пр
R0340 Застраховане и пр
R0350 Застраховане и пр
R0360 Застраховане и пр
R0370 Застраховане и пр
R0380 Застраховане и пр
R0390 Застраховане и пр
R0400 Застраховане и пр
R0410 Застраховане и пр
R0420 Застраховане и пр
R0430 Застраховане и пр
R0440 Застраховане и пр
R0450 Застраховане и пр
R0460 Застраховане и пр
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0450
R0460
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
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R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0450
R0460
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
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R0380
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R0400
R0410
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R0430
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R0300
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R0330
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R0410
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R0300
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R0330
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R0350
R0360
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R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0450
R0460
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0450
R0460
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0450
R0460

РИОД

Тодор Александро
904 77 00, факс+

БИЗ

Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про
Застраховане и про

Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона

ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г
ропорционално презастраховане на г

Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио

Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно

Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 

Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона

Кредитно
Кредитно
Кредитно
Кредитно
Кредитно
Кредитно
Кредитно
Кредитно
Кредитно
Кредитно
Кредитно
Кредитно
Кредитно
Кредитно
Кредитно
Кредитно
Кредитно

Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п

 

З
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ЗНЕС ЛИНИЯ

Z0010
опорционално презастраховане във в
опорционално презастраховане във в
опорционално презастраховане във в
опорционално презастраховане във в
опорционално презастраховане във в
опорционално презастраховане във в
опорционално презастраховане във в
опорционално презастраховане във в
опорционално презастраховане във в
опорционално презастраховане във в
опорционално презастраховане във в
опорционално презастраховане във в
опорционално презастраховане във в
опорционално презастраховане във в
опорционално презастраховане във в
опорционално презастраховане във в
опорционално презастраховане във в
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
гражданска отговорност във връзка с
гражданска отговорност във връзка с
гражданска отговорност във връзка с
гражданска отговорност във връзка с
гражданска отговорност във връзка с
гражданска отговорност във връзка с
гражданска отговорност във връзка с
гражданска отговорност във връзка с
гражданска отговорност във връзка с
гражданска отговорност във връзка с
гражданска отговорност във връзка с
гражданска отговорност във връзка с
гражданска отговорност във връзка с
гражданска отговорност във връзка с
гражданска отговорност във връзка с
гражданска отговорност във връзка с
гражданска отговорност във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с

о и транспортно застраховане и пропо
о и транспортно застраховане и пропо
о и транспортно застраховане и пропо
о и транспортно застраховане и пропо
о и транспортно застраховане и пропо
о и транспортно застраховане и пропо
о и транспортно застраховане и пропо
о и транспортно застраховане и пропо
о и транспортно застраховане и пропо
о и транспортно застраховане и пропо
о и транспортно застраховане и пропо
о и транспортно застраховане и пропо
о и транспортно застраховане и пропо
о и транспортно застраховане и пропо
о и транспортно застраховане и пропо
о и транспортно застраховане и пропо
о и транспортно застраховане и пропо
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср

ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
ално презастраховане във връзка с о
о и гаранционно застраховане и пропо
о и гаранционно застраховане и пропо
о и гаранционно застраховане и пропо
о и гаранционно застраховане и пропо
о и гаранционно застраховане и пропо
о и гаранционно застраховане и пропо
о и гаранционно застраховане и пропо
о и гаранционно застраховане и пропо
о и гаранционно застраховане и пропо
о и гаранционно застраховане и пропо
о и гаранционно застраховане и пропо
о и гаранционно застраховане и пропо
о и гаранционно застраховане и пропо
о и гаранционно застраховане и пропо
о и гаранционно застраховане и пропо
о и гаранционно застраховане и пропо
о и гаранционно застраховане и пропо

Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо

пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср
пропорционално презастраховане ср

ЗАД „АСЕ
ес за кореспонде
, ЕИК 203066057,

връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
връзка с медицински разходи
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
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обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
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с моторни превозни средства
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с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
с моторни превозни средства
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орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
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орционално презастраховане
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рещу пожар и други бедствия
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Предишни R0300
N-14 R0310
N-13 R0320
N-12 R0330
N-11 R0340
N-10 R0350
N-9 R0360
N-8 R0370
N-7 R0380
N-6 R0390
N-5 R0400
N-4 R0410
N-3 R0420
N-2 R0430
N-1 R0440
N R0450
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N-4 R0410 Застраховане и п
N-3 R0420 Застраховане и п
N-2 R0430 Застраховане и п
N-1 R0440 Застраховане и п
N R0450 Застраховане и п
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Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об

пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с м
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с м
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с м
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с м
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с м
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с м
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с м
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с м
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с м
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с м
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с м
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с м
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с м
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с м
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с м
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с м

Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с м
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с м
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с м
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с м
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с м
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с м
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с м
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с м
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с м
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с м
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с м
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с м
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с м
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с м
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с м
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с м

Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропор
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропор
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропор
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропор
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропор
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропор
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропор
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропор
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Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропор
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропор
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропор

Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с общ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с общ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с общ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с общ
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Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с общ

Кредитно и гаранционно застраховане и пропор
Кредитно и гаранционно застраховане и пропор
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Оказване на помощ и пропор
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Оказване на помощ и пропор

Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
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Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
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0

C0800
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи 0.00

безщетение на работниците
безщетение на работниците
безщетение на работниците
безщетение на работниците
безщетение на работниците
безщетение на работниците
безщетение на работниците
безщетение на работниците
безщетение на работниците
безщетение на работниците
безщетение на работниците
безщетение на работниците
безщетение на работниците
безщетение на работниците
безщетение на работниците
безщетение на работниците 0.00
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства 37,851.44
моторни превозни средства 70,282.15
моторни превозни средства 114,804.74
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства 0.00
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане 4,168.57
рционално презастраховане 40,841.82
щу пожар и други бедствия
щу пожар и други бедствия
щу пожар и други бедствия
щу пожар и други бедствия
щу пожар и други бедствия
щу пожар и други бедствия
щу пожар и други бедствия
щу пожар и други бедствия
щу пожар и други бедствия
щу пожар и други бедствия
щу пожар и други бедствия
щу пожар и други бедствия
щу пожар и други бедствия 907.00
щу пожар и други бедствия 21,888.04
щу пожар и други бедствия 213,266.08
щу пожар и други бедствия 147,156.14
ща гражданска отговорност
ща гражданска отговорност
ща гражданска отговорност
ща гражданска отговорност
ща гражданска отговорност
ща гражданска отговорност
ща гражданска отговорност
ща гражданска отговорност
ща гражданска отговорност
ща гражданска отговорност
ща гражданска отговорност
ща гражданска отговорност
ща гражданска отговорност
ща гражданска отговорност
ща гражданска отговорност 39,622.22
ща гражданска отговорност 27,182.92
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане 0.00
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане
рционално презастраховане 0.00
щу разни финансови загуби
щу разни финансови загуби
щу разни финансови загуби
щу разни финансови загуби
щу разни финансови загуби
щу разни финансови загуби
щу разни финансови загуби
щу разни финансови загуби
щу разни финансови загуби
щу разни финансови загуби
щу разни финансови загуби
щу разни финансови загуби
щу разни финансови загуби
щу разни финансови загуби
щу разни финансови загуби
щу разни финансови загуби 0.00
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1 2 3
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21,214.93 19,937.61
32,161.90 766.48
80,537.92

12,954.85
19,395.24

274.72 460.85
10,585.85 7,777.21
42,707.02

25,047.38
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Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
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N-6
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ОБЩО
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N-9
N-8
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Предишни
N-14
N-13
N-12
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N-9
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N-7
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N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
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N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
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Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
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R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0450
R0460
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0450
R0460
R0300 Застраховане и п
R0310 Застраховане и п
R0320 Застраховане и п
R0330 Застраховане и п
R0340 Застраховане и п
R0350 Застраховане и п
R0360 Застраховане и п
R0370 Застраховане и п
R0380 Застраховане и п
R0390 Застраховане и п
R0400 Застраховане и п
R0410 Застраховане и п
R0420 Застраховане и п
R0430 Застраховане и п
R0440 Застраховане и п
R0450 Застраховане и п
R0460 Застраховане и п
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0450
R0460
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0450
R0460
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0450
R0460
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0450
R0460
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0450
R0460
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0450
R0460
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0450
R0460

РИОД

Тодор Александро
904 77 00, факс+

БИ

Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п

Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио

пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на

Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци

Морско, авиацион
Морско, авиацион
Морско, авиацион
Морско, авиацион
Морско, авиацион
Морско, авиацион
Морско, авиацион
Морско, авиацион
Морско, авиацион
Морско, авиацион
Морско, авиацион
Морско, авиацион
Морско, авиацион
Морско, авиацион
Морско, авиацион
Морско, авиацион
Морско, авиацион

Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 

Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио

Кредит
Кредит
Кредит
Кредит
Кредит
Кредит
Кредит
Кредит
Кредит
Кредит
Кредит
Кредит
Кредит
Кредит
Кредит
Кредит
Кредит

Застраховане 
Застраховане 
Застраховане 
Застраховане 
Застраховане 
Застраховане 
Застраховане 
Застраховане 
Застраховане 
Застраховане 
Застраховане 
Застраховане 
Застраховане 
Застраховане 
Застраховане 
Застраховане 
Застраховане 
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Z0010
пропорционално презастраховане въ
пропорционално презастраховане въ
пропорционално презастраховане въ
пропорционално презастраховане въ
пропорционално презастраховане въ
пропорционално презастраховане въ
пропорционално презастраховане въ
пропорционално презастраховане въ
пропорционално презастраховане въ
пропорционално презастраховане въ
пропорционално презастраховане въ
пропорционално презастраховане въ
пропорционално презастраховане въ
пропорционално презастраховане въ
пропорционално презастраховане въ
пропорционално презастраховане въ
пропорционално презастраховане въ
онално презастраховане във връзка
онално презастраховане във връзка
онално презастраховане във връзка
онално презастраховане във връзка
онално презастраховане във връзка
онално презастраховане във връзка
онално презастраховане във връзка
онално презастраховане във връзка
онално презастраховане във връзка
онално презастраховане във връзка
онално презастраховане във връзка
онално презастраховане във връзка
онално презастраховане във връзка
онално презастраховане във връзка
онално презастраховане във връзка
онално презастраховане във връзка
онално презастраховане във връзка
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
ионално презастраховане във връзк
ионално презастраховане във връзк
ионално презастраховане във връзк
ионално презастраховане във връзк
ионално презастраховане във връзк
ионално презастраховане във връзк
ионално презастраховане във връзк
ионално презастраховане във връзк
ионално презастраховане във връзк
ионално презастраховане във връзк
ионално презастраховане във връзк
ионално презастраховане във връзк
ионално презастраховане във връзк
ионално презастраховане във връзк
ионално презастраховане във връзк
ионално презастраховане във връзк
ионално презастраховане във връзк
но и транспортно застраховане и пр
но и транспортно застраховане и пр
но и транспортно застраховане и пр
но и транспортно застраховане и пр
но и транспортно застраховане и пр
но и транспортно застраховане и пр
но и транспортно застраховане и пр
но и транспортно застраховане и пр
но и транспортно застраховане и пр
но и транспортно застраховане и пр
но и транспортно застраховане и пр
но и транспортно застраховане и пр
но и транспортно застраховане и пр
но и транспортно застраховане и пр
но и транспортно застраховане и пр
но и транспортно застраховане и пр
но и транспортно застраховане и пр
и пропорционално презастраховане
и пропорционално презастраховане
и пропорционално презастраховане
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Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц

Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещу

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обща
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обща
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обща
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обща
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обща
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обща
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обща
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обща
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обща
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обща
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обща
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обща
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обща
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обща
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обща
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обща

Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц

Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц

Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
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0

C1000 C1
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи 0.00
зщетение на работниците
зщетение на работниците
зщетение на работниците
зщетение на работниците
зщетение на работниците
зщетение на работниците
зщетение на работниците
зщетение на работниците
зщетение на работниците
зщетение на работниците
зщетение на работниците
зщетение на работниците
зщетение на работниците
зщетение на работниците
зщетение на работниците
зщетение на работниците 0.00

оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства 4,312.63
оторни превозни средства 140.00
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства 0.00
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане 1,000.00
ионално презастраховане 8,154.05
у пожар и други бедствия
у пожар и други бедствия
у пожар и други бедствия
у пожар и други бедствия
у пожар и други бедствия
у пожар и други бедствия
у пожар и други бедствия
у пожар и други бедствия
у пожар и други бедствия
у пожар и други бедствия
у пожар и други бедствия
у пожар и други бедствия
у пожар и други бедствия
у пожар и други бедствия 15,825.40
у пожар и други бедствия 115,678.00
у пожар и други бедствия 138,975.93
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност 8,850.00
а гражданска отговорност 16,477.50
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане 0.00
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане 0.00
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби 0.00
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Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
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N-1
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N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
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R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0450
R0460
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0450
R0460
R0300 Застраховане и п
R0310 Застраховане и п
R0320 Застраховане и п
R0330 Застраховане и п
R0340 Застраховане и п
R0350 Застраховане и п
R0360 Застраховане и п
R0370 Застраховане и п
R0380 Застраховане и п
R0390 Застраховане и п
R0400 Застраховане и п
R0410 Застраховане и п
R0420 Застраховане и п
R0430 Застраховане и п
R0440 Застраховане и п
R0450 Застраховане и п
R0460 Застраховане и п
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0450
R0460
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0450
R0460
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0450
R0460
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0450
R0460
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0450
R0460
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0450
R0460
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0450
R0460

РИОД

Тодор Александро
904 77 00, факс+

БИЗ

Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр

Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион

ропорционално презастраховане на 
ропорционално презастраховане на 
ропорционално презастраховане на 
ропорционално презастраховане на 
ропорционално презастраховане на 
ропорционално презастраховане на 
ропорционално презастраховане на 
ропорционално презастраховане на 
ропорционално презастраховане на 
ропорционално презастраховане на 
ропорционално презастраховане на 
ропорционално презастраховане на 
ропорционално презастраховане на 
ропорционално презастраховане на 
ропорционално презастраховане на 
ропорционално презастраховане на 
ропорционално презастраховане на 

Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио
Друго застраховане и пропорцио

Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно
Морско, авиационно

Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 
Имуществено застраховане и 

Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
Застраховане и пропорциона
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Застраховане и пропорционално презастраховане във вр
Застраховане и пропорционално презастраховане във вр
Застраховане и пропорционално презастраховане във вр

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с о

пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с 
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с 
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с 
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с 
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с 
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с 
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с 
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с 
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с 
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с 
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с 
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с 
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с 
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с 
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с 
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с 

Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с 

Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропо

Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане сре
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане сре
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане сре
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане сре
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане сре
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане сре
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане сре
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане сре
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане сре
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане сре
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане сре
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане сре
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане сре
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане сре
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане сре
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане сре

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с об

Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо
Кредитно и гаранционно застраховане и пропо

Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо
Оказване на помощ и пропо

Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
Застраховане и пропорционално презастраховане сре
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0

C1200
ръзка с медицински разходи
ръзка с медицински разходи
ръзка с медицински разходи
ръзка с медицински разходи
ръзка с медицински разходи
ръзка с медицински разходи
ръзка с медицински разходи
ръзка с медицински разходи
ръзка с медицински разходи
ръзка с медицински разходи
ръзка с медицински разходи
ръзка с медицински разходи
ръзка с медицински разходи
ръзка с медицински разходи
ръзка с медицински разходи 46.80
ръзка с медицински разходи 661.94

обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците
обезщетение на работниците 1,413.82
обезщетение на работниците 3,545.51
обезщетение на работниците 6,506.92

моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства 146.44
моторни превозни средства 58,291.70
моторни превозни средства 474,916.75
моторни превозни средства 1,008,463.62
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства
моторни превозни средства 377,460.47
моторни превозни средства 2,200,180.14
моторни превозни средства 3,580,174.49

орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане 174.19
орционално презастраховане 0.00
орционално презастраховане 0.00
ещу пожар и други бедствия
ещу пожар и други бедствия
ещу пожар и други бедствия
ещу пожар и други бедствия
ещу пожар и други бедствия
ещу пожар и други бедствия
ещу пожар и други бедствия
ещу пожар и други бедствия
ещу пожар и други бедствия
ещу пожар и други бедствия
ещу пожар и други бедствия
ещу пожар и други бедствия
ещу пожар и други бедствия
ещу пожар и други бедствия 5,763.30
ещу пожар и други бедствия 16,158.93
ещу пожар и други бедствия 26,269.45
бща гражданска отговорност
бща гражданска отговорност
бща гражданска отговорност
бща гражданска отговорност
бща гражданска отговорност
бща гражданска отговорност
бща гражданска отговорност
бща гражданска отговорност
бща гражданска отговорност
бща гражданска отговорност
бща гражданска отговорност
бща гражданска отговорност
бща гражданска отговорност
бща гражданска отговорност 58.30
бща гражданска отговорност 1,786.56
бща гражданска отговорност 3,714.34
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане 0.00
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане
орционално презастраховане 1,151.17
орционално презастраховане 2,451.90
орционално презастраховане 3,522.10
ещу разни финансови загуби
ещу разни финансови загуби
ещу разни финансови загуби
ещу разни финансови загуби
ещу разни финансови загуби
ещу разни финансови загуби
ещу разни финансови загуби
ещу разни финансови загуби
ещу разни финансови загуби
ещу разни финансови загуби
ещу разни финансови загуби
ещу разни финансови загуби
ещу разни финансови загуби
ещу разни финансови загуби 2,025.94
ещу разни финансови загуби 18,089.50
ещу разни финансови загуби 28,582.31
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1 2 3

C1210 C1220 C1230

4,877.70
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7,233.19
11,827.15

12.50
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168.20
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2,577.00
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Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
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R0500
R0510
R0520
R0530
R0540
R0550
R0560
R0570
R0580
R0590
R0600
R0610
R0620
R0630
R0640
R0650
R0660
R0500
R0510
R0520
R0530
R0540
R0550
R0560
R0570
R0580
R0590
R0600
R0610
R0620
R0630
R0640
R0650
R0660
R0500 Застраховане и п
R0510 Застраховане и п
R0520 Застраховане и п
R0530 Застраховане и п
R0540 Застраховане и п
R0550 Застраховане и п
R0560 Застраховане и п
R0570 Застраховане и п
R0580 Застраховане и п
R0590 Застраховане и п
R0600 Застраховане и п
R0610 Застраховане и п
R0620 Застраховане и п
R0630 Застраховане и п
R0640 Застраховане и п
R0650 Застраховане и п
R0660 Застраховане и п
R0500
R0510
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R0530
R0540
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РИОД

Тодор Александро
904 77 00, факс+

БИ
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Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр
Застраховане и пр

Застраховане и пропорцион
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Морско, авиационн
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Застраховане и пропорцион
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Кредитн
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ЗНЕС ЛИНИЯ

Z0010
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
ропорционално презастраховане във
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
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нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
нално презастраховане във връзка с
гражданска отговорност във връзка
гражданска отговорност във връзка
гражданска отговорност във връзка
гражданска отговорност във връзка
гражданска отговорност във връзка
гражданска отговорност във връзка
гражданска отговорност във връзка
гражданска отговорност във връзка
гражданска отговорност във връзка
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гражданска отговорност във връзка
гражданска отговорност във връзка
гражданска отговорност във връзка
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гражданска отговорност във връзка
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онално презастраховане във връзка

но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
но и транспортно застраховане и про
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и пропорционално презастраховане с
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и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с
и пропорционално презастраховане с
нално презастраховане във връзка с 
нално презастраховане във връзка с 
нално презастраховане във връзка с 
нално презастраховане във връзка с 
нално презастраховане във връзка с 
нално презастраховане във връзка с 
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но и гаранционно застраховане и про
но и гаранционно застраховане и про

Оказване на помощ и про
Оказване на помощ и про
Оказване на помощ и про
Оказване на помощ и про
Оказване на помощ и про
Оказване на помощ и про
Оказване на помощ и про
Оказване на помощ и про
Оказване на помощ и про
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в връзка с медицински разходи
в връзка с медицински разходи
в връзка с медицински разходи
в връзка с медицински разходи
в връзка с медицински разходи
в връзка с медицински разходи
в връзка с медицински разходи
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срещу разни финансови загуби
срещу разни финансови загуби
срещу разни финансови загуби
срещу разни финансови загуби
срещу разни финансови загуби
срещу разни финансови загуби
срещу разни финансови загуби
срещу разни финансови загуби
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в текущата година су

C1360

661.94

1,641.41
6,506.92

15,469.90
717,576.90

1,008,463.62

183.60
15,252.51

1,251,051.94
3,580,174.49

0.00

11,827.15
26,269.45

1,899.96
3,714.34

0.00

3,074.37
3,522.10

2,577.00
28,582.31

РЪНС” АД
 1303, ул. „Шар п
извършване на з

 

ума за всички години

C1370

661.94
661.94

1,641.41
6,506.92
8,148.33

15,469.90
717,576.90

1,008,463.62
1,741,510.42

183.60
15,252.51

1,251,051.94
3,580,174.49
4,846,662.54

0.00

11,827.15
26,269.45
38,096.59

1,899.96
3,714.34
5,614.30

0.00

3,074.37
3,522.10
6,596.47

2,577.00
28,582.31
31,159.31
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Предишни R0500
N-14 R0510
N-13 R0520
N-12 R0530
N-11 R0540
N-10 R0550
N-9 R0560
N-8 R0570
N-7 R0580
N-6 R0590
N-5 R0600
N-4 R0610
N-3 R0620
N-2 R0630
N-1 R0640
N R0650
Предишни R0500
N-14 R0510
N-13 R0520
N-12 R0530
N-11 R0540
N-10 R0550
N-9 R0560
N-8 R0570
N-7 R0580
N-6 R0590
N-5 R0600
N-4 R0610
N-3 R0620
N-2 R0630
N-1 R0640
N R0650
Предишни R0500 Застраховане и п
N-14 R0510 Застраховане и п
N-13 R0520 Застраховане и п
N-12 R0530 Застраховане и п
N-11 R0540 Застраховане и п
N-10 R0550 Застраховане и п
N-9 R0560 Застраховане и п
N-8 R0570 Застраховане и п
N-7 R0580 Застраховане и п
N-6 R0590 Застраховане и п
N-5 R0600 Застраховане и п
N-4 R0610 Застраховане и п
N-3 R0620 Застраховане и п
N-2 R0630 Застраховане и п
N-1 R0640 Застраховане и п
N R0650 Застраховане и п
Предишни R0500
N-14 R0510
N-13 R0520
N-12 R0530
N-11 R0540
N-10 R0550
N-9 R0560
N-8 R0570
N-7 R0580
N-6 R0590
N-5 R0600
N-4 R0610
N-3 R0620
N-2 R0630
N-1 R0640
N R0650
Предишни R0500
N-14 R0510
N-13 R0520
N-12 R0530
N-11 R0540
N-10 R0550
N-9 R0560
N-8 R0570
N-7 R0580
N-6 R0590
N-5 R0600
N-4 R0610
N-3 R0620
N-2 R0630
N-1 R0640
N R0650
Предишни R0500
N-14 R0510
N-13 R0520
N-12 R0530
N-11 R0540
N-10 R0550
N-9 R0560
N-8 R0570
N-7 R0580
N-6 R0590
N-5 R0600
N-4 R0610
N-3 R0620
N-2 R0630
N-1 R0640
N R0650
Предишни R0500
N-14 R0510
N-13 R0520
N-12 R0530
N-11 R0540
N-10 R0550
N-9 R0560
N-8 R0570
N-7 R0580
N-6 R0590
N-5 R0600
N-4 R0610
N-3 R0620
N-2 R0630
N-1 R0640
N R0650
Предишни R0500
N-14 R0510
N-13 R0520
N-12 R0530
N-11 R0540
N-10 R0550
N-9 R0560
N-8 R0570
N-7 R0580
N-6 R0590
N-5 R0600
N-4 R0610
N-3 R0620
N-2 R0630
N-1 R0640
N R0650
Предишни R0500
N-14 R0510
N-13 R0520
N-12 R0530
N-11 R0540
N-10 R0550
N-9 R0560
N-8 R0570
N-7 R0580
N-6 R0590
N-5 R0600
N-4 R0610
N-3 R0620
N-2 R0630
N-1 R0640
N R0650
Предишни R0500
N-14 R0510
N-13 R0520
N-12 R0530
N-11 R0540
N-10 R0550
N-9 R0560
N-8 R0570
N-7 R0580
N-6 R0590
N-5 R0600
N-4 R0610
N-3 R0620
N-2 R0630
N-1 R0640
N R0650

ПЕРИОД

гр. Соф

БИЗНЕС ЛИНИЯ

Z0010
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връ

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обе
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обе
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обе
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обе
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обе
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обе
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обе
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обе
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обе
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обе
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обе
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обе
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обе
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обе
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обе
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обе

пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с мо
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с мо
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с мо
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с мо
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с мо
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с мо
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с мо
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с мо
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с мо
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с мо
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с мо
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с мо
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с мо
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с мо
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с мо
пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с мо

Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с мо
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с мо
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с мо
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с мо
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с мо
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с мо
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с мо
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с мо
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с мо
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с мо
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с мо
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с мо
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с мо
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с мо
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с мо
Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с мо

Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц
Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорц

Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещ

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с общ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с общ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с общ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с общ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с общ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с общ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с общ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с общ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с общ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с общ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с общ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с общ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с общ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с общ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с общ
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с общ

Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорц

Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц
Оказване на помощ и пропорц

Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
Застраховане и пропорционално презастраховане срещ
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C1400 C
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи
ъзка с медицински разходи 54.31
ъзка с медицински разходи 25.94
езщетение на работниците
езщетение на работниците
езщетение на работниците
езщетение на работниците
езщетение на работниците
езщетение на работниците
езщетение на работниците
езщетение на работниците
езщетение на работниците
езщетение на работниците
езщетение на работниците
езщетение на работниците
езщетение на работниците 21,160.88
езщетение на работниците 10,734.75
езщетение на работниците 49,149.58
езщетение на работниците 52,157.57
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства 3,481.07
оторни превозни средства 183,712.49
оторни превозни средства 1,409,869.12
оторни превозни средства 3,156,042.71
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства
оторни превозни средства 38,668.24
оторни превозни средства 279,078.78
оторни превозни средства 1,372,745.82
оторни превозни средства 2,734,252.57
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане 872.59
ционално презастраховане 4,266.03
ционално презастраховане 6,726.50
щу пожар и други бедствия
щу пожар и други бедствия
щу пожар и други бедствия
щу пожар и други бедствия
щу пожар и други бедствия
щу пожар и други бедствия
щу пожар и други бедствия
щу пожар и други бедствия
щу пожар и други бедствия
щу пожар и други бедствия
щу пожар и други бедствия
щу пожар и други бедствия
щу пожар и други бедствия 1,701.78
щу пожар и други бедствия 11,794.37
щу пожар и други бедствия 31,891.40
щу пожар и други бедствия 34,514.23
ща гражданска отговорност
ща гражданска отговорност
ща гражданска отговорност
ща гражданска отговорност
ща гражданска отговорност
ща гражданска отговорност
ща гражданска отговорност
ща гражданска отговорност
ща гражданска отговорност
ща гражданска отговорност
ща гражданска отговорност
ща гражданска отговорност
ща гражданска отговорност 26.00
ща гражданска отговорност 5,055.06
ща гражданска отговорност 13,207.41
ща гражданска отговорност 9,538.99
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане 292.24
ционално презастраховане 3,767.37
ционално презастраховане 44,682.84
ционално презастраховане 54,109.32
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане
ционално презастраховане 89.25
ционално презастраховане 2,003.14
ционално презастраховане 23,448.37
ционално презастраховане 35,032.96

щу разни финансови загуби
щу разни финансови загуби
щу разни финансови загуби
щу разни финансови загуби
щу разни финансови загуби
щу разни финансови загуби
щу разни финансови загуби
щу разни финансови загуби
щу разни финансови загуби
щу разни финансови загуби
щу разни финансови загуби
щу разни финансови загуби
щу разни финансови загуби 152.88
щу разни финансови загуби 8,317.26
щу разни финансови загуби 24,334.18
щу разни финансови загуби 26,891.92
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Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обща
Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обща

Кредитно и гаранционно застраховане и пропорци
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорци
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорци
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорци
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорци
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорци
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорци
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорци
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорци
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорци
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорци
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорци
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорци
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорци
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорци
Кредитно и гаранционно застраховане и пропорци

Оказване на помощ и пропорци
Оказване на помощ и пропорци
Оказване на помощ и пропорци
Оказване на помощ и пропорци
Оказване на помощ и пропорци
Оказване на помощ и пропорци
Оказване на помощ и пропорци
Оказване на помощ и пропорци
Оказване на помощ и пропорци
Оказване на помощ и пропорци
Оказване на помощ и пропорци
Оказване на помощ и пропорци
Оказване на помощ и пропорци
Оказване на помощ и пропорци
Оказване на помощ и пропорци
Оказване на помощ и пропорци

Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу
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0 1

C1600 C16
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи
зка с медицински разходи 0.00
зщетение на работниците
зщетение на работниците
зщетение на работниците
зщетение на работниците
зщетение на работниците
зщетение на работниците
зщетение на работниците
зщетение на работниците
зщетение на работниците
зщетение на работниците
зщетение на работниците
зщетение на работниците
зщетение на работниците 20,000.00
зщетение на работниците 3,220.00
зщетение на работниците 529.40
зщетение на работниците 970.00
торни превозни средства
торни превозни средства
торни превозни средства
торни превозни средства
торни превозни средства
торни превозни средства
торни превозни средства
торни превозни средства
торни превозни средства
торни превозни средства
торни превозни средства
торни превозни средства
торни превозни средства
торни превозни средства 34,042.12
торни превозни средства 478,896.94
торни превозни средства 1,302,374.10
торни превозни средства
торни превозни средства
торни превозни средства
торни превозни средства
торни превозни средства
торни превозни средства
торни превозни средства
торни превозни средства
торни превозни средства
торни превозни средства
торни превозни средства
торни превозни средства
торни превозни средства 32,350.00
торни превозни средства 257,033.28
торни превозни средства 1,228,132.80
торни превозни средства 2,368,039.14
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане 0.00
ионално презастраховане 0.00
у пожар и други бедствия
у пожар и други бедствия
у пожар и други бедствия
у пожар и други бедствия
у пожар и други бедствия
у пожар и други бедствия
у пожар и други бедствия
у пожар и други бедствия
у пожар и други бедствия
у пожар и други бедствия
у пожар и други бедствия
у пожар и други бедствия
у пожар и други бедствия 549.44
у пожар и други бедствия 7,982.76
у пожар и други бедствия 13,648.79
у пожар и други бедствия 29,803.37
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност
а гражданска отговорност 2,950.00
а гражданска отговорност 5,492.50
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане 0.00
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане
ионално презастраховане 168.20
ионално презастраховане 656.97
ионално презастраховане 4,408.64
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби
у разни финансови загуби 4,080.00
у разни финансови загуби 1,386.10
у разни финансови загуби 3,600.00
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1 2 3

610 C1620 C1630

120.00 120.00
229.40

9,158.13 8,696.05
912,112.93

1,450.00 1,357.77 1,107.
134,639.36 108,619.67
308,303.88

274.72 274.72
2,609.58 2,609.58
8,379.15

5,061.00

461.39

3,260.00 3,260.00
1,456.10
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Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО
Предишни
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
ОБЩО

ПЕР
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R0500
R0510
R0520
R0530
R0540
R0550
R0560
R0570
R0580
R0590
R0600
R0610
R0620
R0630
R0640
R0650
R0660
R0500
R0510
R0520
R0530
R0540
R0550
R0560
R0570
R0580
R0590
R0600
R0610
R0620
R0630
R0640
R0650
R0660
R0500 Застраховане и п
R0510 Застраховане и п
R0520 Застраховане и п
R0530 Застраховане и п
R0540 Застраховане и п
R0550 Застраховане и п
R0560 Застраховане и п
R0570 Застраховане и п
R0580 Застраховане и п
R0590 Застраховане и п
R0600 Застраховане и п
R0610 Застраховане и п
R0620 Застраховане и п
R0630 Застраховане и п
R0640 Застраховане и п
R0650 Застраховане и п
R0660 Застраховане и п
R0500
R0510
R0520
R0530
R0540
R0550
R0560
R0570
R0580
R0590
R0600
R0610
R0620
R0630
R0640
R0650
R0660
R0500
R0510
R0520
R0530
R0540
R0550
R0560
R0570
R0580
R0590
R0600
R0610
R0620
R0630
R0640
R0650
R0660
R0500
R0510
R0520
R0530
R0540
R0550
R0560
R0570
R0580
R0590
R0600
R0610
R0620
R0630
R0640
R0650
R0660
R0500
R0510
R0520
R0530
R0540
R0550
R0560
R0570
R0580
R0590
R0600
R0610
R0620
R0630
R0640
R0650
R0660
R0500
R0510
R0520
R0530
R0540
R0550
R0560
R0570
R0580
R0590
R0600
R0610
R0620
R0630
R0640
R0650
R0660
R0500
R0510
R0520
R0530
R0540
R0550
R0560
R0570
R0580
R0590
R0600
R0610
R0620
R0630
R0640
R0650
R0660
R0500
R0510
R0520
R0530
R0540
R0550
R0560
R0570
R0580
R0590
R0600
R0610
R0620
R0630
R0640
R0650
R0660

РИОД

Тодор Александро
904 77 00, факс+

БИ

Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п
Застраховане и п

Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио
Застраховане и пропорцио

пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на
пропорционално презастраховане на

Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци
Друго застраховане и пропорци

Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн
Морско, авиационн

Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 
Имуществено застраховане 

Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион
Застраховане и пропорцион

Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн
Кредитн

Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и
Застраховане и

 

З
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Z0010
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ
ропорционално презастраховане въ

онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
онално презастраховане във връзка 
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
а гражданска отговорност във връзк
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дисконтирани данни в края 
на годината
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R0110

R0130 ‐1,386

R0140

R0160 439

R0180

R0220

R0230

R0290 9,552

R0300

дължим за 
R0310

R0320

R0330

R0340

R0350

R0360

R0370

R0390

R0400

R0500 9,552

R0510 9,113

R0540 9,552

R0550 9,113

R0580 9,380

R0600 7,400

R0620 101.84

R0640 123.15

C0060

R0700

R0710

R0720

R0730

R0740

R0760

R0770

R0780

R0790

www.assetins.bg 
14 г. 

о
Първи ред ‐ 

неограничени

Пъ

огр

C0020 C0030

0,000.00 10,500,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

6,871.06 ‐1,386,871.06

0.00

9,570.42

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

2,699.36 9,113,128.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,699.36 9,113,128.94

3,128.94 9,113,128.94

2,699.36 9,113,128.94

3,128.94 9,113,128.94

0,136.73

0,000.00

4%

5%

9552699.36

0.00

0.00

10939570.42

0.00

‐1386871.06

0.00

0.00

0.00

рви ред ‐ 

раничени
Втори ред

C0040 C0

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

 

 

Трети ред

0050

0.00

0.00

0.00

0.00

439,570.42

0.00

0.00

439,570.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

439,570.42

439,570.42



 

 

Паза

Риск 

Подп

Подп

Подп

Диве

Риск,

Осно

С

рен риск

от неизпълнение

писвачески риск в

писвачески риск в

писвачески риск в

ерсификация

, свързан с немат

овно капиталово 

 

Седалище и адрес на уп
Tел.: +359 2 904 77 

е от страна на кон

в животозастрахо

в здравното застр

в общото застрахо

териален актив

изискване за пла

правление, гр. София 13
00, факс+359 2 904 77 

П

нтрагента

оването

раховане

оване

тежоспособност

ЗАД „АСЕТ 
303, бул. "Тодор Алекса
11, ЕИК 203066057, Раз

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ‐ С
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СПРАВКА S.25.01: К

 

 

Н

пл

C00

R0010

R0020

R0030

R0040

R0050

R0060

R0070

R0100

” АД 
за кореспонденция: гр.
е на застрахователна де

ИП (В BGN) 

Нетно капиталово 

изискване за 

латежоспособност

30

4006260.

1956851.

0.

700944.

6433786.

‐3441149.

0.

9656693.

. София 1303, ул. „Осого
ейност 403-03/16.04.201

 

т

Брутно капи

изискван

платежоспос

C0040

00 40

50 19

00

61 7

90 64

23 ‐34

00

78 96

ово” № 38-40,  
14 г. 

италово 

не за 

собност

Раз

корек

обос

портф

прил

C0050

006260.00

956851.50

0.00

700944.61

433786.90

441149.23

0.00

656693.78

зпределение от 

кции в резултат на

обени фондове и

фейли, за който се

ага изравнителна

корекция

0.

0.

0.

0.

0.

 

а 

и 

е 

а 

00

00

00

00

00



 

 

Корекция

Операцио

Способно

Способно

Капитало

Капитало

Вече опре

Капитало

Друга инф

Капитал

Общ раз

Общ раз

Общ раз

Диверси

Метод, 

Бъдещи

МКИ з

С

я в резултат на агрегацията н

онен риск

ост на техническите резерви 

ост на отсрочени данъци да 

ово изискване за дейност, из

ово изискване за платежоспо

еделен добавен капитал

ово изискване за платежоспо

формация относно КИП

лово изискване за подмодул

змер на абстрактните капита

змер на абстрактните капита

змер на абстрактните капита

ификационни ефекти в резул

използван за изчисляване н

и нетни дискреционни плаща

а общо застраховане

 

Седалище и адрес на уп
Tел.: +359 2 904 77 

а абстрактното КИП за ОФ/П

да покриват загуби

покриват загуби

вършвана съгласно член 4 от

особност без добавяне на ка

особност

 на риска, свързан с акции, о

лови изисквания за платежо

лови изисквания за платежо

лови изисквания за платежо

лтат на агрегация на абстракт

а корекцията в резултат на а

ания

е, резултат

правление, гр. София 13
00, факс+359 2 904 77 

П

ПКПИК

т Директива 2003/41/ЕО

питал

основаващ се на дюрацията

оспособност за останалата ча

оспособност за обособени ф

оспособност за портфейли, за

тни капиталови изисквания з

грегация на абстрактни КИП 

Ел

C0

R0010

ЗАД „АСЕТ 
303, бул. "Тодор Алекса
11, ЕИК 203066057, Раз

РИЛОЖЕНИЕ 7 ‐ СП

аст

ондове

а които се прилага изравните

за платежоспособност за обо

за ОФ/ПКПИК

ементи от МКИ

0010

7400000.00
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ПРАВКА S.28.01: М

 

 

 

 

 

елна корекция

особените фондове за член 3

” АД 
за кореспонденция: гр.
е на застрахователна де

МКИ (В BGN) 

R012

R013

R014

R015

R016

R020

R021

R022

R040

R041

R042

R043

304 R044

R045

R046

. София 1303, ул. „Осого
ейност 403-03/16.04.201

Стойност

C0100

20

30

40

50 ‐

60

00 9

10

20 9

00

10

20

30

40

50 Без корекция   {s2c_AP

60

ово” № 38-40,  
14 г. 

 

0.00

689112.34

0.00

‐965669.38

0.00

9380136.74

0.00

9380136.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

:x38}

0.00



 

 

 

 

Застрах

Застрах

Застрах

Застрах

Друго з

Морско

Имущес

Застрах

Кредитн

Застрах

Оказван

Застрах

Непроп

Непроп

Непроп

Непроп

Линей

КИП

МКИ ‐ 

МКИ ‐ 

Комби

Абсол

Миним

С

ховане и пропорционалн

ховане и пропорционалн

ховане и пропорционалн

ховане и пропорционалн

астраховане и пропорци

о, авиационно и транспо

ствено застраховане и п

ховане и пропорционалн

но и гаранционно застра

ховане и пропорционалн

не на помощ и пропорци

ховане и пропорционалн

орционално здравно пр

орционално презастрах

орционално морско, ави

орционално имуществе

йно МКИ

горна граница

долна граница

инирано МКИ

ютна долна граница 

мално капиталово из

 

Седалище и адрес на уп
Tел.: +359 2 904 77 

но презастраховане във 

но презастраховане във 

но презастраховане във 

но презастраховане на гр

ионално презастрахован

ртно застраховане и про

ропорционално презаст

но презастраховане във 

аховане и пропорционал

но презастраховане във 

ионално презастрахован

но презастраховане срещ

резастраховане

оване срещу злополука

иационно и транспортно

но презастраховане

R0

R0

R0

R0

R0

на МКИ R0

зискване R04

правление, гр. София 13
00, факс+359 2 904 77 

връзка с медицински ра

връзка със защита на до

връзка с обезщетение н

ражданска отговорност в

не във връзка с моторни 

опорционално презастра

траховане срещу пожар и

връзка с обща гражданс

лно презастраховане

връзка с правни разноск

не

щу разни финансови загу

о презастраховане

C0070

300 2

310 9

320 4

330 2

340 2

350 7

400 7

ЗАД „АСЕТ 
303, бул. "Тодор Алекса
11, ЕИК 203066057, Раз

 

зходи

оходите

а работниците

във връзка с моторни пр

превозни средства

аховане

и други бедствия

ка отговорност

ки

уби

609194.42

380136.73

4221061.53

345034.18

609194.42

400000.00

400000.00
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ревозни средства

” АД 
за кореспонденция: гр.
е на застрахователна де

пре

А

про

C002

R0020

R0030

R0040

R0050

R0060

R0070

R0080

R0090

R0100

R0110

R0120

R0130

R0140

R0150

R0160

R0170

. София 1303, ул. „Осого
ейност 403-03/16.04.201

Нетна (от 

застраховане/ССЦ

АПЗР) най‐добра 

огнозна оценка и 

ТР, изчислени 

съвкупно

пр

запи

посл

20 C003

185.21

0.00

70740.00

8255264.88

5861825.75

5443.14

140448.69

43841.66

64249.38

0.00

44233.17

92832.46

0.00

0.00

0.00

0.00

Обща информ

ово” № 38-40,  
14 г. 

 

Нетни (от 

резастраховане) 

исани премии през 

ледните 12 месеца

30

199.50

0.00

205465.02

5624472.40

10343663.05

0.00

393913.38

70382.21

119030.83

0.00

108856.91

194884.81

0.00

0.00

0.00

0.00

ация


