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НАСТОЯЩИЯТ РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ СЪДЪРЖА ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, 
НЕОБХОДИМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО РЕШЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С 
ЕМИТЕНТА И НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ. 

В ИНТЕРЕС НА ИНВЕСТИТОРИТЕ Е ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С НАСТОЯЩИЯ РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ И С ДОКУМЕНТА ЗА 
ЦЕННИТЕ КНИЖА, ПРЕДИ ДА ВЗЕМАТ ИНВЕСТИЦИОННО РЕШЕНИЕ. 

НАСТОЯЩИЯТ РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ВЕДНО С ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА И РЕЗЮМЕТО КЪМ 
ТЯХ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ. 
 

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Е ПОТВЪРДИЛА ПРОСПЕКТА С  
РЕШЕНИЕ № 1555-E/09.12.2008Г., НО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА 

 НА ПРЕДСТАВЕНАТА В НЕГО ИНФОРМАЦИЯ. 

 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА “ЗД ЕВРОИНС” АД И НЕГОВИЯТ ПРОКУРИСТ ОТГОВАРЯТ СОЛИДАРНО ЗА 
ВРЕДИТЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В ПРОСПЕКТА. 
СЪСТАВИТЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ЕМИТЕНТА ОТГОВАРЯТ СОЛИДАРНО С ЛИЦАТА ПО ПРЕДХОДНОТО 
ИЗРЕЧЕНИЕ ЗА ВРЕДИ ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ, А 
РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР – ЗА ВРЕДИТЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ОДИРАНИТЕ ОТ НЕГО ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ. 
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Инвестиционният посредник, упълномощен да обслужва увеличението на капитала 
на “ЗД ЕВРОИНС” АД при условията на публично предлагане, е „ЕВРО-ФИНАНС” 
АД, гр. София 

Инвеститорите, проявили интерес към предлаганите ценни книжа, могат да се 
запознаят с оригинала на настоящия регистрационен документ, да получат 
безплатно копие от него и допълнителна информация по Проспекта в офисите на: 

ЕМИТЕНТА: 

 

“ЗД ЕВРОИНС” АД  
София 1797, бул. “Г. М. Димитров” № 16. 
Тел.:  (+359 2) 9651 525 
Факс: (+359 2) 9651 526 
от 9.30 – 17.00 ч. 
Лице за контакт: Владимир Маринов 
Интернет адрес: www.euroins.bg 
E-mail: office@euroins.bg 

УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ПОСРЕДНИК: 

 
 

“ЕВРО-ФИНАНС” АД 
София 1463, бул. “Патриарх Евтимий” № 84 
Тел.:  (+359 2) 980 56 57 
Факс: (+359 2) 981 14 96 
от 9.30 – 17.00ч. 
Лице за контакт: Момчил Петков 
Интернет адрес: www.euro-fin.com 
E-mail: contact@euro-fin.com  

 
 
С подписите си на последната страница на настоящия Регистрационен документ 
представляващите емитента – “ЗД ЕВРОИНС” АД и упълномощения инвестиционен 
посредник – “ЕВРО-ФИНАНС” АД декларират, че Регистрационният документ 
съответства на законовите изисквания. 
 

“ЗД ЕВРОИНС” АД И УПЪЛНОМОЩЕНИЯТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК – ЕВРО-ФИНАНС АД 
ИНФОРМИРАТ ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ, ЧЕ ИНВЕСТИРАНЕТО В ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА Е  
СВЪРЗАНО С ОПРЕДЕЛЕНИ РИСКОВЕ. 

РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕМИТЕНТА, СА РАЗГЛЕДАНИ ПОДРОБНО НА СТР. 7 
И СЛЕДВАЩИТЕ ОТ НАСТОЯЩИЯ РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ. 

 

http://www.euroins.bg/
mailto:office@euroins.bg
http://www.euro-finans.com/
mailto:contact@euro-fin.com
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I. ОТГОВОРНИ  ЛИЦА 

Този документ е изготвен съвместно от Владимир Христов Маринов, главен 
счетоводител на “ЗД Евроинс” АД и Момчил Петков Петков, инвестиционен 
консултант в „ЕВРО-ФИНАНС” АД, които са отговорни за представената в него 
информация. 

Включената в регистрационния документ информация е предоставена на 
съставителите от емитента “ЗД ЕВРОИНС” АД (ЗД Евроинс АД, Евроинс) или е 
заимствана от публични източници. 

Членовете на Управителния съвет (УС) на ЗД Евроинс АД: Йоанна Цветанова 
Христова (Изпълнителен директор), Златолина Иванова Мукова (Председател на 
УС) и Антон Йотов Пиронски (Изпълнителен директор), както и прокуристът на 
дружеството Димитър Стоянов Димитров отговарят солидарно за вредите, 
причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в проспекта. 

Главният счетоводител на ЗД Евроинс АД за последните три финансови години и 
към настоящия момент – Владимир Христов Маринов, в качеството си на лице по 
чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството, отговаря солидарно с предходните лица 
за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във 
финансовите отчети на емитента. 

Регистрираните одитори на ЗД Евроинс АД Радка Маринова Боевска и Маргарита 
Ташева Радева отговарят солидарно с предходните лица за вредите, причинени от 
одитираните от тях финансови отчети на емитента за последните три финансови 
години. 

Декларациите от отговорните за съдържащата се в регистрационния документ 
информация лица са предоставени като приложение към проспекта и са неразделна 
част от него. 

I I .  ЗАКОНОВО  ОПРЕДЕЛЕНИ  ОДИТОРИ  

През предходните три финансови години (2005, 2006 и 2007г.) одитори на емитента 
ЗД Евроинс АД са: 

 Радка Маринова Боевска, диплома № 0270/1994 г., с адрес гр. София, бул. 
“Княгиня Мария Луиза” № 116, вх. Б, ет. 2, ап. 4, и 

 Маргарита Ташева Радева, диплома № 0134/1992 г., с адрес гр. София, бул. 
„Цар Борис ІІІ” № 25, ет. 3, ап. 4 

Горепосочените лица са членове на Института на дипломираните експерт-
счетоводители в България (професионална организация на одиторите в България, 
съгласно Закона за независимия финансов одит) и са включени в списъка на 
утвърдените от Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление 
„Застрахователен надзор”, регистрирани одитори, които имат право да заверяват 
годишните финансови отчети на застрахователите съгласно чл. 102, ал. 1 от 
Кодекса за застраховането. 

В посочения период одиторите на емитента не са подавали оставка, не са били 
отстранявани от длъжност или преназначавани. 
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III. ИЗБРАНА  ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ  

Представените по-долу избрани финансови данни за ЗД Евроинс АД се основават 
на одитирани финансови отчети към 31.12.2005 г., 31.12.2006г. и 31.12.2007г. и 
неодитирани междинни финансови отчети към 30.09.2006г., 30.09.2007г. и 
30.09.2008г.  

Дружеството не изготвя консолидирани финансови отчети.  

ЗД Евроинс АД е публично дружество от 2005г. Годишните и междинни финансовите 
отчети на дружеството са публикувани на електронните страници на Българска 
фондова борса – София АД /www.bse-sofia.bg/, Комисията по финансов надзор 
/www.fsc.bg/, ЗД Евроинс АД  /www.euroins.bg/.  

От 2008 г. емитента регулярно разкрива публична информация чрез избрания от 
него финансово-информационния сайт www.x3news.com.  

Основни показатели на ЗД ЕВРОИНС АД за последните три завършени години: 

2005 2006 2007 
Вид застраховка 

хил. лв. ръст % хил. лв. ръст % хил. лв. ръст %

Приходи от застрахователни премии 40 327 36.8 52 685 30.6 66 578 26.4 

Пазарен дял (%) 4.32 0.32 5.01 0.69 5.25 0.24 

Изплатени обезщетения 15 028 36.8 15 521 3.3 20 461 31.8 

Брутна квота на щетимост (%) 37.3 0 29.5 -7.8 30.7 +1.3 

Салдо по техническия отчет 1 818 139.5 4 747 161.1 6 319 33.1 

  в. т.ч. Приходи от инвестиции 474 977.3 1 100 132.1  3 992 262.9 

Нетна печалба/загуба  1 393 134.9 4 237 204.2 5 374 26.8 

Сума на активите 28 494 44.5 42 861 50.4 52 887 23.4 

Нетни застрахователни резерви 7 388 12.8 13 411 81.5 24 575 83.2 

Собствен капитал 7 295 35.2 17 012 133.2 21 389 25.7 

Акционерен капитал в края на периода 5 000 25.0 7 500 50.0 10 000 33.3 

Изплатен паричен дивидент 250 - 1 270 408.0 - - 

Брой акции в края на периода (хил. бр.) 5 000 25.0 7 500 50.0 10 000 33.3 

Нетна печалба/загуба на акция (лева) 0.28 86.7 0.57 103.6 0.54 -5.3 

Дивидент на акция (лева) 0.05 - 0.17 240.0 - - 

Съгласно  годишния одитиран финансов отчет на ЗД Евроинс АД за 2007 г. 
премийният приход отбелязва годишен ръст от 26.4% и достига 66.6 млн. лв. 
Средногодишният ръст на премийният приход през последните три години е 31.3%. 
По данни на КФН пазарният дял на дружеството в края на 2007г. е 5.25%. Нетната 
печалба за периода е в размер 5.4 млн. лв.,  като отчита годишен ръст от 26.8%. 

Реализирания премиен приход на ЗД Евроинс АД за първите девет месеца на 2008 
г. е 57.5 млн. лв. при постигнато ниво на показателя за съответния период на 2007 г. 
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от 39.7 милиона лева. Ръстът на премийния приход на дружеството възлиза на 45%. 
В същото време, по данни на КФН, ръстът на общозастрахователния пазар за 
първите девет месеца от началото на годината е в размер на 22.4%. 

Основни показатели на ЗД ЕВРОИНС АД към междинен период: 

30.09.2006 30.09.2007 30.09.2008 
Вид застраховка 

хил. лв. ръст % хил. лв. ръст % хил. лв. ръст %

Приходи от застрахователни премии 29 878 18.8 39 716 32.9 57 507 44.8 

Пазарен дял (%) 4.16 n/a 4.66 0.50 5.35* 0.83** 

Изплатени обезщетения 11 223 0.7% 14 715 31.1% 22 786 54.8% 

Брутна квота на щетимост (%) 37.6 -6.7% 37.1 -0.5% 39.6% 2.5% 

Салдо по техническия отчет 1 667 239.5 5 521 231.1 -2 092 -137.9 

  в. т.ч. Приходи от инвестиции 103 0.0 2 478 2305.8 -1 774 -171.6 

Нетна печалба/загуба за периода 1 324 374.6 4 658 251.8 -2 255 -148.4 

Сума на активите 34 782 66.1 44 698 28.5 53 623 20.0 

Нетни застрахователни резерви 10 410 61.8 17 720 70.2 29 819 68.3 

Собствен капитал 13 219 120.9 20 400 54.3 18 191 -10.8 

Акционерен капитал в края на периода 7 500 50.0 10 000 33.3 10 000 0.0 

Брой акции в края на периода (хил. бр.) 7 500 50.0 10 000 33.3 10 000 0.0 

Нетна печалба/загуба на акция (лева) 0.18 200.0 0.47 161.1 -0.23 -148.9 

* по данни на КФН към 31.08.2008г. 
** спрямо пазарния дял към 31.08.2007г. 

Основни причини за негативния финансов резултат към края на третото тримесечие 
на 2008 г. са както намаляването на техническия резултат от основната дейност, 
така и отчетените отрицателни резултати от инвестиционна дейност. Значителна 
част от загубата се дължи на увеличението на резерва за предстоящи плащания по 
застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, заделен в съответствие 
с променените нормативни изисквания (2,538 хил. лв.). Чрез прилагането на 
предпазлива инвестиционна политика по време на глобалната финансова криза 
ръководството на дружеството се стреми да ограничи отрицателния  резултат от 
инвестиции през 2008 г.  

В разглеждания период акционерния капитал на ЗД Евроинс АД е увеличен 
постепенно от 5 млн. лв. на 10 млн. лв. През м. Май 2006 г. е направено увеличение 
на капитала с 1 млн. лв. за сметка на натрупаната неразпределена печалба. В 
последвствие, през същата година, е проведено и успешно публично предлагане на 
акции на БФБ-София АД, в резултат на което капитала е увеличен с 1.5 млн. лв. от 6 
млн. лв. до 7,5 млн. лв. През 2007г. част от натрупаната печалба (2,5 млн. лв.) 
отново бе раздадена на акционерите под формата на допълнителни акции, в 
резултат на което общия размер на акционерния капитал достига 10 млн. лв. 
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IV. РИСКОВИ  ФАКТОРИ  

Основната дейност на ЗД Евроинс АД е изложена на значителни рискове. Освен 
систематичните рискове (политически, макроикономически, валутни, инфлационни), 
на които са изложени всички търговски субекти в страната, дейността на 
дружеството се влияе и от рискове, специфични за самата компания (фирмени 
рискове) и за конкретния сектор/отрасъл (отраслеви рискове).  

ОТРАСЛЕВИЯТ РИСК се поражда от състоянието и тенденциите на развитие в 
застрахователния сектор. Основните рискове, които оказват влияние върху 
дейността на сектора са:  

 промяна в търсенето на застрахователни  услуги и продукти; 

 наличие на голяма конкуренция и фрагментиране на пазара; 

 липса на възможности за разширяване на пазара пропорционално на 
увеличението на брутния вътрешен продукт; 

 иновационен риск – ниска честота на създаване на нови продукти; 

 рискове от промяна на нормативната уредба – основната дейност на ЗД 
Евроинс АД се основава на действащата законова уредба и утвърдените 
международни практики за управление на застрахователния риск. През 2006 
година влезе в сила Кодекса за застраховането, който бе приет с цел пълно 
хармонизиране на националното законодателство с европейското право. 
Въведоха се някои помени, които носят в себе си рисков фактор: 

1. Либерализиране на цената на задължителната застраховка „Гражданска 
отговорност” на водачите на МПС. В следствие на това освобождаване се 
наблюдава значителна диспропорция между предлаганите от различните 
компании застрахователни  премии. Поради висока конкуренция в отрасъла, с 
поддържането на разумни цени, застрахователните компании рискуват 
намаляване на пазарния дял. Този риск се ограничава с приетите промени в 
Наредба 18 за задължителното застраховане на КФН, която въвежда изрично 
изискване за разумно съобразяване на застрахователните премии с поетия риск. 
Допълнително бяха предприети мерки от МВР, КФН, МФ, Асоциацията на 
застрахователите и Гаранционния фонд за повишаване обхвата на 
застраховката „Гражданска отговорност”. 

2. Налагането на нови, по-високи прагове на Гаранционния капитал може да 
принуди застрахователните компании да заделят допълнителни средства за 
покриване на рискове, както и осигуряване на възможност за бъдещ растеж. 
Това може да доведе до промяна в предварителните планове за раздаване на 
дивиденти на акционерите и до набиране на нов капитал. ЗД Евроинс АД е 
привел дейността си в съответствие с текущите изисквания на Кодекса за 
застраховането.  

През 2007 г. отново бяха направени промени в Кодекса за застраховане, които 
засягат основно дейността по активно презастраховане, и не оказват влияние 
върху дейността на дружеството 

Дружеството се стреми да ограничи влиянието на секторните несистематични 
рискове върху дейността си, чрез поддържане на богата гама от застрахователни 
продукти в широко диверсифициран портфейл и предлагане на нови продукти 
съобразно промените на пазарното търсене. През последните три финансови 
години ЗД Евроинс АД обогати гамата на предлаганите застрахователни продукти, 
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като към края на 2007г. притежава лиценз за всичките 18 вида застраховки по общо 
застраховане, разрешени на българския застрахователен пазар. В същото време, 
дружеството предлага гъвкава ценова политика съобразена с рисковия профил на 
клиента.  

Съществено макроикономимеско влияние върху развитието на застрахователния 
сектор в страната се очаква да окаже задълбочаващата се световна финансова 
криза. За момента застрахователният сектор продължава да поддържа стабилен 
ръст, но този растеж ще бъде трудно запазен през следващата година. Влиянието 
на финансовата криза се изразява в намаление на общата икономическата 
активност, което незбежно ще доведе и до намаление на очакванията за ръст на 
премийния приход в сектора.  

Едно от най-важните проявления на кризата, което рефлектират пряко върху 
застрахователния сектор са резките скокове в цените на горивата, които могат да 
доведат до свиване на продажбите в автомобилния сектор. Финансовото състояние 
на част от големите световни производители също е критично. Но очакванията 
държавна подкрепа на автопроизводителите в САЩ, заедно с последвалият рязък 
спад на горивата през втората половина на 2008г., могат да възстановят доверието 
в сектора. 

Проблемите с ликвидността във световната финансова система влияят  пряко върху 
стабилността на редица презастрахователни компании в Европа и САЩ и, по този 
начин, косвено могат да застрашат дейността на местния застрахователен сектор. 
За да ограничи този риск ЗД Евроинс АД постепенно намалява дела на отстъпените 
презастрахователни премии и се ориентира към партньорство с презастрахователни 
компании от най-висок клас. 

Динамичното развитие на кризата през 2008г. доведе до предприемането на редица 
мерки за нейното ограничаване, насочени предимно към регулиране на общото 
ликвидност във финансовия сектор и стабилизарането на ключови финанансови 
институции (банки и застрахователи).  

През 2008г. ЗД Евроинс АД предприема последвателни мерки за намаляване на 
рисковите инвестициии в ценни книжа с цел предпазване от негативния спад на 
финансовите пазари в страната и чужбина. 

ФИРМЕНИЯТ РИСК обединява БИЗНЕС РИСКА и ФИНАНСОВИЯ РИСК.  

ФИНАНСОВИЯТ РИСК е определящ, когато дружеството използва привлечени или 
заемни средства. Поради факта, че ЗД Евроинс АД не привлича капитал 
посредством заеми и няма емитирани дългови ценни книжа, този риск не е 
релевантен за дружеството.  

БИЗНЕС РИСКЪТ е свързан с конкретната дейност на емитента. Този риск се 
дефинира като несигурност, свързана с получаването на приходи, присъщи за 
отрасъла, в който фирмата функционира. Естеството на бизнеса общо застраховане 
се основава на ценообразуване и управление на риска в различни негови прояви 
посредством управление на портфейл от застрахователни продукти.  

Бизнес рискът на ЗД Евроинс АД се определя от:  

 наличието на събития като природни бедствия, крупни аварии и терористични 
действия; 

 наличието на валутен и ликвиден риск; 

 оперативни рискове; 
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 структурата на застрахователния портфейл, включваща обхвата на 
застрахователните продукти, степента на диверсификация на риска, 
концентрацията на продуктите по видове, пазари, клиенти и региони; 

 наличие на политика по оценка, анализ и управление на риска, включваща: 
презастрахователна програма; управление на риска на ниво индивидуален 
продукт и клиент; управление на оперативния риск, чрез приемане на лимити, 
внедряване на адекватна информационна технология, система за вътрешен 
контрол и одит; и политика по образуване на застрахователните резерви.  

Поради представителния характер на продуктовата структура в застрахователния 
портфейл на ЗД Евроинс АД спрямо същата на застрахователния сектор в страната 
не са налице специфични бизнес рискове характерни единствено за дружеството в 
сравнение с останалите представители на сектора. 

Природни бедствия – тези събития могат да нанесат щети от значителен характер 
на застраховано имущество на граждани и фирми, както и на моторни превозни 
средства (МПС). 

По отношение размера щетите, които биха били нанесени от природни бедствия на 
автомобилния парк, застрахован в ЗД Евроинс АД се счита, че той е минимален 
предвид два фактора: 

1. Дружеството притежава голям портфейл от застраховани срещу природни 
бедствия автомобили на територията на цялата страна, което води до 
разпределение на риска от такива бедствия върху голяма съвкупност и 
съответно минимизиране ефекта от бедствията предвид факта, че те 
обикновено засягат ограничена територия от страната. 

2. Застрахованите автомобили са лесно подвижни и съответно рискът от щети 
вследствие природни бедствия е частично намален предвид факта, че част 
от природните бедствия са предвидими, а териториалното им разпростиране 
е сравнително бавно и ограничено. 

Размерът на щетите върху застраховано недвижимо имущество, които дружеството 
би могло да понесе от природни бедствия е ограничен от презастрахователната 
програма, поддържана от дружеството. С цел следене изложеността на портфейла 
на дружеството на риск от природни събития, на всяко тримесечие се изготвя 
оценка за акумулирания от дружеството риск от такива събития по CRESTA1 зони. 

Крупни аварии – големите индустриални рискове, които са изключително 
лимитирани в портфейла на дружеството, като влиянието им е силно ограничено от 
факта, че тези аварии са напълно покрити от закупената презастрахователна 
протекция на дружеството. 

Терористични действия – до момента в България не са извършвани терористични 
действия, които евентуално да застрашат рискове, покрити от застрахователни 
компании, работещи в областта на общото застраховане. По общите условия на  ЗД 
Евроинс АД тероризмът е изключен риск съгласно международна клауза G512. 

Валутен риск - като цяло, дейността на ЗД Евроинс АД не генерира валутен риск, 
тъй като основните входящи и изходящи парични потоци на дружеството са 
деноминирани в лева.  

Ликвиден риск - този риск е свързан с възможността ЗД Евроинс АД да не погаси в 
договорения размер и/или срок свои задължения. Рискът е минимизиран предвид 
                                                 
1 CRESTA – (Catastrophe Risk Evaluation and Standardizing Target Accumulations). С цел разпределяне и агрегиране на поети от 
застрахователните компании рискове, което се използва за по-нататъшно моделиране на застрахователния портфейл, териториите 
на страните са разделени на т.н. “акумулационни зони” или зони по CRESTA. 
2 IUA G51 – международна клауза, дефинираща понятието “тероризъм” при използване на клауза в застраховането и 
презастраховането, изключваща този риск. 
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наличието на добре развита политика по управление на застрахователните резерви 
и текущите парични потоци и поддържането на висока степен на платежоспособност 
и ликвидност на компанията. 

Оперативните рискове са свързани с управлението на дружеството, а именно: 
вземане на грешни решения при определяне структурата на застрахователния 
портфейл; вземане на грешни решения при определяне на политиката по 
образуване на застрахователни резерви; проблеми в работата на единна 
управленска информационна система; пропуски във функциониране на система за 
вътрешен контрол; напускане на ключови служители и невъзможност да се назначи 
персонал с нужните качества. Влиянието на оперативните рискове върху дейността 
на дружеството се ограничава чрез внедрената интегрирана информационна 
система, както и чрез изградената организация за  вътрешен контрол и одит, която е 
елемент от политиката по управление на риска и прилагането на съвременни 
подходи по управление на персонала. 

Политиката по управление на риска на ЗД Евроинс АД включва наличието на 
система за проучване, оценка и анализ на риска и неговото управление в следните 
направления: 1) приемане на презастрахователна3 програма; 2) управление на 
риска на ниво отделен продукт и отделен клиент; 3) управление на оперативния 
риск чрез утвърждаване на система на лимитиране на риска по пласментни нива и 
наличие на адекватна система за вътрешен контрол. 

 ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРОГРАМА 
Основните цели на презастрахователната политика на ЗД Евроинс АД са насочени 
към разширяване на застрахователния капацитет, увеличаване на 
самозадържането в степени, гарантиращи финансовата стабилност на дружеството 
и сигурността на застрахованите, както и предпазването на задържаната част от 
прекомерно негативни колебания в квотата на щетимост. Презастрахователната 
програма на компанията е изготвена със съдействието на лондонски брокери и е 
пласирана при високорейтингови европейски презастрахователни компании. 
Презастрахователната програма се състои от:  

♦ основен презастрахователен договор – “Букет” с водещ презастраховател с 
рейтинг AA- по S&P; 

♦ презастрахователен договор по застраховка „Гражданска отговорност” на 
автомобилистите с водещ презастраховател по лимитирания капацитет с 
рейтинг АА- по S&P, а нелимитираната експозиция е пласирана при 
специализирана група компании, основен капацитет за която предоставят 
няколко синдиката към Lloyd’s; 

♦ презастрахователна протекция за катастрофични рискове като при постоянно 
ниво на закупения капацитет се намалява самозадържането; 

♦ презастрахователни договори за портфейла на дружеството по застраховка 
„Автокаско” с партньор с рейтинг на финансова стабилност  AA- по S&P; 

♦ факултативни презастрахователни договори за поемане на големи рискове. 

Основните презастрахователни компании, включени в презастрахователната 
програма на ЗД Евроинс АД са Transatlantic Re, Munich Re, Hannover Re и Muitsui 
Sumotimo Ltd. Всички тези презастрахователи притежават рейтинг по  S&P над AA-, 
при минимално допустим от нормативната уредба рейтинг от BBB-. 

БУКЕТ – този презастрахователен договор е най-важният, който ЗД Евроинс АД 
поддържа, както е създаден още с основаването на дружеството. Договорът е 
                                                 
3 Презастраховане - цедиране (отстъпване) на част от рисковете, поети от застраховател или презастраховател на презастраховател 
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пропорционален4, квотно-ексцедентен като покрива рискове по застраховките 
“Имущество на граждани и малки фирми”, Имущество на юридически лица”, 
“Строително-монтажни работи”, “Товари на път”, “Отговорност на превозвача”, и 
“Отговорност за митнически задължения”. През 2008 г. отново е договорено 
увеличение на капацитета на този договор за всеки записан от дружеството риск, 
като вследствие увеличението на размера на собствените средства, което 
дружеството регистрира през 2007 и 2008г. е увеличено и самозадържането по 
договора. 

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ – за този риск към настоящия момент дружеството 
поддържа непропорционален презастрахователен договор, комбиниращ двата 
такива, налични в края на 2006г. -  за събития, настъпили на  територията на 
България и за такива, настъпили на територията на останалите страни-членки на 
Бюрото Зелена карта. Клаузите и по двете секции на договора са сключени при 
минималните налични на презастрахователния пазар приоритети за съответния 
договор, гарантиращо максимално презастрахователно възстановяване в случай на 
настъпване на щета, превишаваща съответния приоритет по договора. 

КАТАСТРОФИЧНИ РИСКОВЕ – на база исторически статистически данни и набрана 
информация за агрегирания от дружеството риск по CRESTA зони от загуби от 
катастрофични рискове, както и при вземане под внимание високата степен на 
защита, предоставяна от презастрахователния договор “Букет” е определена 
максималната сума, която дружеството би изплатило при сбъдване на 
катастрофичен риск. На база тази информация е закупена презастрахователна 
протекция, осигуряваща възстановяване на нетните изплатени от дружеството щети 
по настъпили такива събития, като през 2008г. капацитетът на договора е увеличен 
и в същото време самозадържането е намалено. 

АВТОКАСКО - вземайки предвид растящия портфейл на дружеството по застраховка 
Автокаско, през 2006г. за първи път е сключен непропорционален 
презастрахователен договор, с цел получаване на протекция срещу единична 
висока щета (кражба или друга тотална загуба на застрахован автомобил с висока 
стойност). Договорът покрива събития, настъпили през 2007 г. по портфейла на 
дружеството по застраховката. Този договор е подновен и за 2008г. 

ФАКУЛТАТИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ – при поемането от дружеството на големи 
рискове, които или надвишават закупеното по горните договори  
презастрахователно покритие, или не са покрити по тях, ЗД Евроинс АД сключва 
факултативни презастрахователни договори. Такива договори се сключват за поет 
единичен риск предимно в областта на морското и имущественото застраховане, 
както и при застраховките на отговорности. 

 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА НИВО ИНДИВИДУАЛЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПРОДУКТ И 
КЛИЕНТ 

При сключване на застраховка в дружеството се попълва подробен въпросник, на 
база на който се прави оценка на риска на всеки кандидат на застраховане според 
рисковите фактори, характерни за клиента (физическо или юридическо лице), въз 
основа на което се прилагат диференцирани тарифи, които освен отразяване 
естеството на индивидуалния застрахован са проектирани да имат и рестриктивна 
функция спрямо рискове, нежелани в портфейла на дружеството. 

 УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИЯ РИСК 

                                                 
3 Пропорционален договор – метод на презастраховане, при който първичния застраховател решава каква част от риска да задържи 
и се споразумява с презастрахователите да цедира останалата част според условията на договора. Премиите и щетите се 
разпределят между тях в една и съща пропорция. Пропорционалните договори за два вида – квотен и ексцедентен. При квотния 
договор фиксиран дял от всеки риск се презастрахова. При ексцедентния застрахователят решава колко от всеки риск да задържи за 
себе си. 
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ЛИМИТИ – Всички нива в пласментната мрежа на дружеството имат ограничения по 
отношение размерите на риска, който те могат да поемат, като при наличие на риск, 
превишаващ тези лимити се прави запитване към Централно управление на 
дружеството, което дава възможност за получаване на незабавна информация по 
отношение големи рискове, които биха могли да се включат в портфейла на 
дружеството, както и за своевременно търсене на факултативна 
презастрахователна защита за случаите, които го изискват. 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА  - Дружеството използва интегрирана информационна 
система с централизирана база данни, която осигурява он-лайн връзка между 
агенциите и централното управление. 

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ - В дружеството функционира „Специализирана служба за 
вътрешен контрол”, чийто ръководител се избира от общото събрание на 
акционерите. Вътрешният контрол се основава на приети правила и подробни 
процедури за организацията и дейността на службата, които отговарят на 
изискванията на устава на компанията и Кодекса за застраховането. 
Специализираната служба за вътрешен контрол проверява и оценява спазването на 
закона и вътрешните нормативни актове при извършване дейността на дружеството 
като сключване на застрахователни и презастрахователни договори, изплащане на 
обезщетения, система за отчетност и информация, системи за управление на риска, 
както  и защитата на активите на дружеството. 

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА 

V.1. ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА ЕМИТЕНТА 

Емитентът ЗД Евроинс АД се учредява като акционерно дружество на 19.12.1996г. в 
гр. София с решение No 1 по фирмено дело No 15457/1996 на Софийски градски 
съд (СГС), под наименованието "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНО 
ДРУЖЕСТВО БАЛКАНЪ" АД. 

Впоследствие дружеството променя наименованието си на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО 
ДРУЖЕСТВО ЕВРО ИНС" АД, като с решение No 1 от 24.3.1998г. по фирмено дело 
No 424/1998 седалището и партидата на дружеството са прехвърлени към 
Софийски окръжен съд. 

ЗД Евроинс АД e една от първите застрахователни компании в България получила 
лиценз за Общо застраховане по Закона за застраховането (обн., ДВ., бр.86 от 
11.10.1996г.) – Разрешение за извършване на застрахователна дейност по Протокол 
№8 от 15.06.1998г., издадено от Националния съвет по застраховане (НСЗ) при МС 
на Република България. 

Промяната в предмета на дейност на дружеството, в съответствие с издадения му 
застрахователен лиценз, е отразена в регистъра на търговските дружества с 
решение No 1 от 20.7.1998г. по фирмено дело No 9078/1998 на СГС, с което 
седалището на дружеството е преместено отново в град София. 

Лицензът на ЗД Евроинс АД е допълван няколко пъти, последователно с Решение 
по Протокол №62 от 09.11.1998г. на НСЗ, Решение № В-8 от 27.12.1999г. на 
Дирекцията за застрахователен надзор, Решение № В-26 на ДЗН от 01.02.2001, 
Разрешение №398-ОЗ/29.09.2003 г. и Решения №№ 859-ОЗ от 27.09.2006г. и 
№1090-ОЗ/08.11.2006 г. на Комисията за финансов надзор (КФН). 
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Към настоящия момент портфейлът на ЗД Евроинс АД обхваща над 40 броя 
застрахователни продукти, които покриват 18 вида застраховки от общо 18 
разрешени на общозастрахователните дружества, в съответствие с Приложение № 
1, Раздел II към Кодекса за застраховането (обн., ДВ., бр.103 от 23.12.2005г.). 
Търговският модел на компанията е насочен към предлагането на пакетни 
застрахователни продукти, покриващи широк спектър от рискове и осигуряващи 
комплексно застрахователно обслужване на клиентите. 

С Решение № 794-ПД от 28.12.2005г. Комисията за финансов надзор потвърждава 
проспект за вторично публично предлагане на издадената от ЗД Евроинс АД емисия 
от 5,000,000 броя обикновени, безналични, поименни и свободно прехвърляеми 
акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, на обща стойност 5 млн. 
лв., представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството и вписва 
дружеството като публично в регистъра на публичните дружества и други емитенти 
на ценни книжа. 

Търговията с акциите на ЗД Евроинс АД на Българска фондова борса – София АД 
(БФБ-София) стартира официално на 31.01.2006г., а от началото на септември 
2007г. дружеството е част от индекса SOFIX. ЗД Евроинс АД заема 22-ро място в 
класацията на най-ликвидните компании на БФБ-София за 2007 г. Към средата на 
2008г. свободно търгуемият обем (free float) на акциите на дружеството е близо 30 % 
от емисията. 

Основен акционер в ЗД Евроинс АД е ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД чрез дъщерния си 
застрахователен подхолдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП ЕАД. Еврохолд България 
АД е образувано в края на 2006 г. при сливането на Старком Холдинг АД и Еврохолд 
АД. Дружеството е публично и акциите му се търгуват на БФБ. Инвестиционният 
портфейл на Еврохолд България е съсредоточен в няколко основни направления: 
Финанси, Застраховане, Автомобили, Производство и Недвижими имоти. Освен в 
Евроинс Иншурънс Груп ЕАД, дружеството е основен акционер и в Евролийз Ауто, 
Евро-Финанс АД, Нисан София, Скандинавия Моторс, Джи Пи Ес Контрол, Етропал, 
Формопласт, Еврохотелс и др. 

След допускане на акциите на ЗД Евроинс АД до търговия на регулиран пазар, 
дружеството увеличава капитала си два пъти за сметка на неразпределената 
печалба, съгласно чл. 197 от Търговския закон и един път чрез издаване на нови 
акции при условията на публично предлагане по реда на отменения чл. 112а от 
Закона за публичното предлагане на ценни книжа, като през юли 2007 капиталът на 
дружеството достига 9,999,992 лв., разпределени в същия брой обикновени 
безналични акции. 

През м. февруари 2007 г. ЗД Евроинс АД внася в Комисията за Финансов Надзор 
уведомление за разширяване на териториалния обхват на дейността си в следните 
8 страни от ЕС - Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Италия, Франция и 
Румъния. Уведомлението е подадено в съответствие с разпоредбата на чл. 50, ал. 1 
от Кодекса за застраховането за извършване на застрахователна дейност при 
условията на свободно предоставяне на услуги. През м. юни 2007 г. ЗД Евроинс АД 
внася уведомление за разширяване на териториалния обхват на дейността си и в 
останалите 17 страни членки на ЕС. През м. Март и м. Август 2007г. съответно ЗД 
Евроинс АД е уведомено от Комисията за финансов надзор, че съответните 
компетентни органи на държавите членки са информирани съгласно чл.50 ал.2 от 
Кодекса за застраховането и следователно може да извършва дейност в посочените 
държави членки на ЕС. 

С решение по Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на ЗД 
ЕВРО ИНС АД, проведено на 27.06.2008 г. наименованието на дружеството е 
променено на “Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД. Промяната в търговската 
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фирма е отразена в Устава на дружеството и вписана в търговския регистър от дата 
3.08.2008 г. 

ЗД Евроинс АД е пререгистрирано в съответствие с влезлия в сила от 1.01.2008 г. 
Закон за търговския регистър. 

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 
Република България с единен идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ 121265113. 

Съществуването на ЗД Евроинс АД не е ограничено със срок, съгласно чл. 5 от 
Устава на дружеството. 

Седалището на ЗД Евроинс АД е държавата по неговото учредяване и регистрация 
– Република България, в гр. София, а адресът му на управление: бул. 
Г.М.Димитров” № 16. 

Контакт с емитента може да се осъществява по следните начини: 

Адрес за кореспонденция София 1797, бул. „Г.М.Димитров” № 16. 

Телефон 02/ 9651 525 

Факс 02/ 9651 526 

Електронен адрес (e-mail) office@euroins.bg 

Електронната страница (web-site) www.euroins.bg 

Директор за връзки с инвеститорите Мая Стефанова Иванова,  
email: ir@euroins.bg 

ЗД Евроинс АД извършва своята дейност в съответствие със законодателството на 
Република България, както и с европейското законодателство с пряко действие на 
територията на страната. 

Основните нормативни актове, които касаят дейността на емитента, като публично 
акционерно дружество с предмет на дейност – общо застраховане са Търговския 
закон, Кодекса за застраховането и Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа, както и подзаконовите актове по тяхното прилагане. 

На извънредно Общо събрание на акционерите на Еврохолд България АД, 
проведено на 27.11.2007 г. е взето решение за създаване на дъщерно дружество 
Евроинс Иншурънс Груп ЕАД, което да обедини застрахователните операции на 
Еврохолд България АД, чрез прехвърляне (апорт) на притежаваните от последното 
акционерни участия в ЗД Евроинс АД, ЗОК Свети Николай Чудотворец АД 
(преименувано на Евроинс – Здравно осигуряване АД) и Аситранс Асигурари АД 
(преименувано на Евроинс - Румъния АД). 

С Решение № 1559 от м. ноември 2007г. Заместник-председателят на КФН, 
ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобрява придобиването от 
Евроинс Иншурънс Груп ЕАД на 68% от капитала на ЗД Евроинс АД. В резултат на 
извършения апорт на притежавани от Еврохолд България АД акционерни участия 
новоучреденото Евроинс Иншурънс Груп ЕАД става мажоритарен собственик на 
емитента ЗД Евроинс АД. Вписването в „Централен депозитар” АД на придобитите 
от Евроинс иншурънс груп ЕАД акции от капитала на емитента е извършено в 
началото на 2008 г. 

С Решение 106 от 05.02.2008 г. румънският финансов регулатор CNVM одобрява 
прехвърлянето на акциите (4,041,400 броя), собственост на Еврохолд България АД 
в Евроинс – Румъния АД (Asitrans Asigurari) в дъщерно дружество Евроинс 
Иншурънс Груп ЕАД. 

mailto:office@euroins.bg
http://www.enemona.com/
mailto:ir@euroins.bg
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Като самостоятелно обособена и фокусирана компания Евроинс Иншурънс Груп 
ЕАД разполага с по-лесен достъп до международните капиталови пазари и отговаря 
в пълна степен на повишаващите се изисквания на регулаторните органи към 
мажоритарните акционери в застрахователните компании. Чрез създаването на 
новия застрахователен подхолдинг се цели да се създаде още по-голяма 
прозрачност на финансовите отчети за застрахователното направление в 
структурата на Еврохолд България АД, което същевременно запазва контрола върху 
дъщерните си дружества в този сектор. 

Към момента новият застрахователен подхолдинг Евроинс Иншурънс Груп ЕАД е 
основен собственик в: 

 ЗД Евроинс АД, България – 70%  

 Евроинс (Аситранс Асигурари), Румъния – 86%  

 Евроинс – Здравно Осигуряване АД, България – 50% 

 Евроинс Осигурувание (Макошпед), Македония – 91% 

Освен горепосочената промяна на мажоритарния акционер в ЗД Евроинс АД и 
формирането на новата застрахователна икономическа група, през последните три 
финансови години не са настъпили други съществени корпоративни събития извън 
обичайния ход на дейността на емитента. Във връзка с дейността си дружеството 
регулярно и в срок е разкривало цялата нормативноизискуема информация. 

Емитентът не е отправял търгови предложения към други дружества за 
придобиване на акции, съответно не са отправяни търгови предложения от трети 
лица към емитента. 

V.2. ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

Както е характерно за всяка финансова институция, основните инвестиции на ЗД 
Евроинс АД в дълготрайни материални активи са концентрирани предимно във 
физическото изграждане и поддържането на развита мрежа от офиси, снабдени със 
съответното оборудване (офис обзавеждане, компютри, софтуер). Дружеството 
разполага и със значителен брой транспортни средства (леки автомобили). 
Разходи за ДМА  

Описание на инвестицията 2005 2006 2007 Септември
2008

1. Дълготрайни материални активи  2 126 1 086 1 198 533 

2. Нематериални дълготрайни активи 2 1 196 1 111 

Общо: 2 128 2 282 1 199 644 
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Основните групи придобити дълготрайни материални активи за периода 2005-2008 
година са транспортни средства,  компютри и оборудване, стопански инвентар. През 
2005г. дружеството е инвестирало и в сгради на обща стойност 1,051 хил. лв. 
Структурата на направените инвестиции в ДМА е показана в долната графика. 

КЛОНОВА МРЕЖА - към настоящия момент ЗД Евроинс АД е извършил значителни 
инвестиции в оборудване и изграждане на нови офиси. В момента компанията 
разполага с над 90 модерни офиса във всички региони в България.. Клоновата 
мрежа е изградена от агенции в градовете с население над 20 хиляди души и 
представителни офиси в селищата с население под 20 хиляди души, които 
компанията счита за перспективни. През 2008 година ЗД Евроинс АД  разшири 
агентската си мрежа с 2 нови агенции в Столицата както и в градовете Нова Загора 
и Русе.  

 
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - Дружеството е осигурило широколентова 
непрекъсваема и надеждна комуникационна свързаност между всички агенции на 
дружеството и централното управление използвайки интернет среда. В дружеството 
е разработена интегрирани информационна система, която има две основни 
предимства – интегрира в едно всички информационни процеси в компанията и 
осигурява трансфер на данни между агенциите и централното управление в реално 
време. 

През последнот отримесечие на 2008г. дружеството извършва поетапно 
придобиване на компютри, инвентар и оборудване в размер на  50 хил. лева. 
Извършват се и плащания по договори за финансов лизинг на автомобили в размер 
на 103 хил. лв.  

Общият размер на планираните инвестиции в дълготрайни материални и 
нематериални активи през 2009 г. е 300 хил. лева. Целта на инвестициите е 
ребрандиране на офисите на компанията в съответствие с новите корпоративни 
изисквания и осъвременяване на техническата съоръженост на офисите. Текущите 
капиталови разходи на дружеството се финансират основно със собствени 
средства. Дружеството не е поемало други ангажименти, изискващи съществени 
капиталови инвестиции. 
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VI. ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА  ДЕЙНОСТ 

VI.1. ОСНОВНИ СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ 

Вписаният предмет на дейност на ЗД Евроинс АД е: Застраховане, като 
дружеството извършва следните видове застраховки по общо застраховане:  

 
 застраховка „Злополука”; 
 застраховка „Заболяване”; 
 застраховка „Сухопътни превозни средства” (без релсови превозни 
средства); 

 застраховка „Релсови превозни средства”; 
 застраховка „Летателни апарати”; 
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 застраховка „Плавателни съдове” (морски, речни и по езера и канали); 
 застраховка „Товари по време на превоз” (включително стоки, багаж и други); 
 застраховка „Пожар и природни бедствия”; 
 застраховка „Други щети на имущество”; 
 застраховка „Гражданска отговорност” свързана с притежаването и 
използването на моторни превозни средства; 

 застраховка „Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и 
използването на летателни апарати; 

 застраховка „Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и 
използването на плавателни съдове; 

 застраховка “Обща гражданска отговорност”; 
 застраховка „Кредити”; 
 застраховка „Гаранции”; 
 застраховка „Разни финансови загуби”; 
 застраховка „Правни разноски” (правна защита); 
 застраховка „Помощ при пътуване” (асистанс). 

Застрахователната дейност има лицензионен режим и се регулира от Комисията за 
финансов надзор. ЗД Евроинс АД е лицензирана застрахователна компания. 
Дружеството притежава „Разрешение за извършване на застрахователна дейност” 
№8/15.06.1998 г., издадено от Национален съвет по застраховане, допълвано с: 
Разрешение №62/09.11.1998 г. от НСЗ за застраховка „Разни финансови загуби”; 
решение №В-8/27.12.1999 г. на Дирекция застрахователен надзор към 
Министерство на финансите за „застраховка на плавателни съдове” и „Гражданска 
отговорност”, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове; 
Решение № В-26 на ДЗН от 01.02.2001 за застраховка „Гаранции”; Разрешение 
№398-ОЗ/29.09.2003 г. на Комисия за финансов надзор за застраховка „Правни 
разноски”; Решение №859-ОЗ/27.09.2006 г. на КФН за допълнителен лиценз по 
застраховки „Релсови превозни средства”, „Летателни апарати”, „Гражданска 
отговорност”, свързана с притежаването и използването на летателни апарати; 
Решение №1090-ОЗ/08.11.2006 г. на КФН за допълнителен лиценз по застраховка 
„Всяка отговорност за вреди, възникващи при използването на сухопътни превозни 
средства”. 

През последните години застрахователния пазар в България се развива динамично, 
като чувствително изпреварва общия ръст на икономиката. Основният показател 
характеризиращ делът и ролята на застрахователните услуги в икономиката е 
“Застрахователно проникване”. Показателят представлява съотношение в проценти 
между общия премиен приход от общо застраховане на всички застрахователи и 
брутния вътрешен продукт на страната. 
 

Индикатор 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Юни ‘08 

Брутен вътрешен продукт (млн. лв.) 32 335   34 547   38 008   42 797   49 361   56 520   29 428   

Реален ръст на БВП (%) 4.5   5.0   6.6   6.2   6.3   6.2   7.0 *   

Общ премиен приход (млн. лв.) 469   592   733   919   1 060   1 269   722   

Ръст на общия премиен приход (%) 20.0 26.1 23.9 25.4 15.3 19.7 21.2 * 

Застрахователно проникване 1.45 1.71 1.93 2.15 2.15 2.24 2.46 

* на годишна база, спрямо първото полугодие на 2007г. 
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В периода 2002-2007г. общият размер на застрахователния пазар в номинално 
изражение нараства със 170%. Ръстът на пазара изпреварва значително 
номиналния ръст на БВП в периода (75%), поради подобреното проникване на 
застрахователните продукти и услуги в икономическия живот. Въпреки, че общата 
тенденция на ръст на показателя „застрахователно проникване” е трайна,  неговата 
стойност е значително по-ниска в сравнение със стойностите от 3%-4% в Централна  
Европа. Средният ръст на застрахователния пазар в периода 2002 – 2007 г. е 21.7 
%, което го прави един от най-динамично представящите се сектори на българската 
икономика.  

Предлаганите от ЗД Евроинс АД застрахователни продукти покриват изцяло този 
пазар. Дружеството притежава лицензи от КФН за продажбата на 18 вида 
застрахователни продукта (описани по-горе като част от предмета на дейност), като 
повечето от тях се предлагат от 1998 г. 

ЗД Евроинс АД принадлежи към групата на Еврохолд България АД, като част от 
дъщерния му подхолдинг Евроинс Иншурънс Груп ЕАД. Основните инвестиции на 
холдинга са съсредоточени в дружества, чиито продукти и услуги осигуряват 
комплексно обслужване на клиентите по линията „Продажба на автомобили – 
Лизинг – Застраховане – Финанси”. Групата включва още автосервизи, фирма за 
рент-а-кар и дружество за GPS услуги. При осъществяване на основната си дейност 
ЗД Евроинс АД работи в сътрудничество с останалите дружества в групата с цел 
оптимизация на общата дейност и постигане на синергичен ефект. 

Застраховките, свързани с притежаването и ползването на моторни превозни 
средства, генерират най-голям обем приходи в портфейла на ЗД Евроинс АД. През 
последните години, обаче, все по-бързо се развива застрахователната дейност и в 
останалите направления – застраховки на имущество, земеделска продукция, 
финансови рискове, карго застраховки. 

Застрахователен портфейл 2007 г.
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1.5%
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0.7%

Гаранции
0.7%

Плавателни съдове
1.6%
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WWW.EUROINS.BG 19



РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 
ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА 

 

 Застраховка „Каско на МПС” 
Застраховка „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)”, 
известна още като застраховка „Каско на МПС”, заема най-голям дял както на 
застрахователния пазар, така и в портфейла на ЗД Евроинс АД. Застраховката 
покрива следните рискове върху моторни превозни средства (МПС): пожар и 
природни бедствия; пътно транспортно произшествие; злоумишлени действия на 
трети лица; кражба на цяло МПС; грабеж на цяло МПС. При сключване на 
застраховката ЗД Евроинс АД предлага различни комбинации на посочените 
рискове, начини на плащане и бонуси към клиентите. В определени случаи, когато 
се изисква монтаж на електронна позиционираща система тип “GPS”, се използват 
услугите на дружество „GPS контрол” (дружество от групата на Еврохолд България). 
Кооперирането с друга фирма от групата представяща рент-а-кар услуги - „BUDGET 
България”, позволява на ЗД Евроинс АД да предлага към застраховките „Каско на 
МПС” и уникалната услуга „Заместващ автомобил”. 

Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилиста 
Застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите (ГО) е вторият по 
значимост застрахователен продукт от групата на т. нар. авто-застраховки. ЗД 
Евроинс АД е една от водещите компании в страната по продажба на такива 
застрахователни полици. Тази застраховка покрива гражданската отговорност на 
застрахованите физически и юридически лица, свързана с притежаването и/или 
използването на моторни превозни средства, за причинените от тях на трети лица 
имуществени и неимуществени вреди. Тя се отнася за случаите, при които 
застрахованият е отговорен за причинените вреди. Застраховката е задължителна 
за всеки собственик на МПС и е валидна за всички страни от ЕС. С цел покриване 
на основните пътни артерии в Европа и подобряване на комплексното обслужване 
на клиентите, предлаганите от ЗД Евроинс АД застраховки ГО покриват без 
допълнително заплащане освен ЕС и страните Андора, Швейцария, Македония, 
Хърватска, Сърбия и Черна гора. 

Застраховка „Пожар и природни бедствия” и застраховка „Други щети на 
имущество” 
Обект на покритие по тези класове застраховки са основно имущество на физически 
и юридически лица и селскостопански култури. Покриват се всички щети, настъпили 
вследствие на: земетресение; пожар; мълния /гръм/; буря; градушка, проливен 
дъжд, наводнение, вследствие на природни бедствия; измръзване /замръзване/; 
геоложко свличане и срутване на земни пластове; увреждане от действието на 
подпочвени води и действието на морски вълни;кражба чрез взлом, грабеж, 
злоумишлени действия на трети лица; гражданска отговорност към трети лица за 
щети. При селскостопански култури се покриват рисковете градушка, буря, проливен 
дъжд, пожар на корен, осланяване, наводнение, а също така, измръзване и 
изтегляне на есенните житни култури.  

Покриват се и рискове, свързани с увреждането на притежаваните от физически и 
юридически лица недвижима собственост, машини и оборудване, краткотрайни 
материални активи, чужди имущества, имущество от особен вид, както и 
извършените от застрахования разходи за ограничаване или намаляване на 
размера на щетите върху посочено в застрахователния договор застраховано 
имущество в резултат на настъпило застрахователно събитие. ЗД Евроинс АД 
предлага тези застраховки в различни комбинации на посочените рискове, начини 
на плащане и бонуси към клиентите. Особено внимателно дружество подхожда при 
включването на т. нар. „катастрофични рискове” в групата на рисковете, покрити от 
съответната застрахователна полица. Провежданата презастрахователна политика 
има водещо значение при определяне на застрахователното покритие, като може 
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отделни катастрофични клаузи да бъдат изключени при невъзможност за разумно 
покритие на риска от страна на ЗД Евроинс АД. През последните години 
реализираните приходи от тази застраховка отбелязват значителен ръст. 

Застраховка „Карго” 
Застраховката „Товари по време на превоз” (Карго) покрива рискове, свързани с 
увреждането на товари по време на внос, износ или реекспорт и свързаните с тях 
интереси по време на превоз, независимо от превозното средство. Застраховани 
лица може да бъде всеки производител или търговец на стока, който извършва 
търговия със стоки и/или превозва товари. По желания на застрахования ЗД 
Евроинс АД има възможност да осигури и застрахователно покритие по рисковете и 
стандартните международни клаузи на Institute Cargo Clauses, Institute War Clauses, 
Institute Strikes Clauses. 

Застраховка „Финансови загуби” 
Предмет на застраховката са предимно финансови загуби по лизингови договори. 
ЗД Евроинс АД застрахова паричните вземания по сключени от финансираща 
компания договори за лизинг на машини, съоръжения и оборудване, на леки, 
лекотоварни и товарни МПС, като при настъпване на застрахователно събитие, се 
задължава да изплати застрахователно обезщетение на застрахования за 
понесените от него финансови загуби. Изплаща се обезщетение в размера на 
неплатените вноски с настъпил падеж, без неустойки, лихви и др. косвени загуби, 
след приспадане на договореният размер самоучастие. Приходите по тази 
застраховка нарастват значително в резултат на развитие през последните две 
години на лизинговия портфейл на „Евролийз ауто” АД – дружество от групата на 
Еврохолд България АД. 

Застраховка „Злополука” 
Застраховката „Злополука” покрива рискове свързани с живота и здравето на 
български и чуждестранни граждани. Застраховката може да бъде сключена 
индивидуално, за семейство, за работници, ученици, спортисти или друг кръг 
застраховани. Основните рисковете по този вид застраховка са свързани със 
събитията "Злополука" и "Заболяване – смърт, трайна или временна загуба на 
работоспособност, медицински разходи за болничен престой и др. Застраховката 
„Злополука” се предлага и като допълващ продукт към застраховката „ГО”на 
автомобилистите.  

Останалите застрахователни класове, показани по-горе, имат относително малък 
дял в общия застрахователен портфейл. Въпреки това, някои от тях се развиват 
изключително динамично. Само една година след получаването на лиценз за 
предлагане на застраховки свързани с ползването на плавателни съдове и 
летателни апарати, приходите от този вид застрахователна дейност възлизат на 
1.7% от общия премиен приход. През Февруари 2007 г. е сключена първата 
авиационна застраховка за ЗД Евроинс АД. Застрахователната сума по сделката е 
1,7 милиона щатски долара и е осъществена с посредничеството на Legal Maritime 
Consult Ltd. 

С цел предлагане на гъвкаво обслужване и удовлетворяване нуждите на клиентите 
от подходящи застрахователни услуги са разработени различни продуктови гами. 
Чрез надграждене или тясно специализиране на описаните по-горе основни групи 
застрахователни продукти, са разработени различни комбинирани 
общозастрахователни услуги.  

През последните години ЗД Евроинс АД обогати гамата на предлаганите 
застрахователни продукти с нови продукти като: 

 застраховка на моторни превозни средства срещу пътнотранспортно 

WWW.EUROINS.BG 21



РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 
ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА 

 

произшествие, посетено на място от органите на полицията с лимит на 
отговорност до 1 000 (хиляда) лева;  

 застраховка на облигационен заем; 
 удължена гаранция на моторни превозни средства;  
 застраховка на земеделска продукция при улеснени условия; 
 задължителна застраховка “професионална отговорност в проектирането и 
строителството”;  

 професионална отговорност на доставчиците на удостоверителни услуги по 
смисъла на Закона за електронния подпис и електронния документ;  

 професионална отговорност на адвокати;  
 отговорност при извършване на хотелиерска или ресторантьорска дейност;  
 отговорност при извършване на агентска дейност – продажба на самолетни 
билети;  

 отговорност при продажба на стоки чрез електронен магазин;  
 застраховка на правни разноски;  
 застраховка помощ при пътуване. 

Дружеството извършва непрекъснат мониторинг на застрахователните нужди на 
всички групи потенциални клиенти  като се стреми да разработва и предлага 
подходящи услуги.  

Така, например, един от последните нови продукти се основава на подписаното на 
02 Септември 2008 г. споразумение между ЗД Евроинс АД и ДФ „Земеделие”, 
според което, при отпускане на кредити на земеделските стопани за реколта 2009, 
ДФ „Земеделие” ще приема сключените в негова полза застрахователни договори, с 
които стопаните са застраховали земеделска продукция от всички щети, настъпили 
вследствие на: градушка, буря, проливен дъжд, пожар на корен, осланяване, 
наводнение, измръзване и изтегляне на есенните житни култури.  
Структура на застрахователния портфейл по години 

2005 2006 2007 
Вид застраховка 

хил. лв. % хил. лв. % хил. лв. % 

1. Застраховка „Каско на МПС” 13 013 32.2 20 319 38.6 29 726 44.6 

2. “Гражданска отговорност на МПС” 19 008 47.1 21 921 41.6 22 720 34.1 

3. “Пожар” и “Природни бедствия” 2 631 6.5 3 356 6.4 4 173 6.3 

4. Разни финансови загуби 568 1.4 788 1.5 1 949 2.9 

5. Злополука 572 1.4 1 070 2.0 1 533 2.3 

6. ”Щети на имущество” 776 1.9 821 1.6 1 239 1.9 

7. Обща гражданска отговорност. 783 1.9 912 1.7 1 166 1.8 

8. Застраховка на плавателни съдове 747 1.9 951 1.8 1 090 1.6 

9. Товари по време на превоз 648 1.6 788 1.5 1 004 1.5 

10. Помощ при пътуване 1 084 2.7 1 084 2.1 999 1.5 

11. Застраховка на кредити. 464 1.2 318 0.6 456 0.7 

12. Застраховка на гаранции 8 0.1 349 0.7 446 0.7 

13. Застраховка на летателни апарати  - - - - 71 0.1 

14. Заболяване 25 0.1 8 0.1 6 0.1 

ОБЩО 40 328  100.0 52 686  100.0 66 578  100.0 
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Структурата на застрахователния портфейл проследява дела на отделните 
застрахователни продукти в общия премиен приход. През 2007 година с най-висок 
относителния дял са приходите от застраховки “Каско на МПС”, като изместват от 
първото място приходите по застраховка “Гражданска отговорност”. Възстановена е  
структурата от преди 2003 г., докогато приходите  от “Каско на МПС” също са имали 
водещ дял в застрахователния портфейл. Структурата на застрахователния 
портфейл по отношение общия дял на тези две застраховки се запазва относително 
постоянна в периода 2005 – 2007 г.: 79.3%, 80.2% и 78.7%. 

В застрахователния портфейл на ЗД Евроинс АД липсват застраховки с дял над 
50% от премийния приход и с висока концентрация на риска към един застрахован. 
Основните видове застраховки “ГО”на автомобилистите и “Каско на МПС” са широко 
дисперсирани, както по региони, така и по тип клиенти. По този начин 
неблагоприятно развитие на риска по определена застраховка не може да повлияе 
значително на финансовия резултат на дружеството, тъй като този риск може да 
бъде компенсиран от положителния резултат по останалите видове застраховки. 

През 2007 г. с най-високи темпове на нарастване са застраховките „Разни 
финансови загуби” (+147%), „Щети на имущество” (+51%), „Каско” (+46%), 
„Злополука” (+43%), „Застраховка на кредити” (+43%). В абсолютния обем най-висок 
ръст през 2007г. се наблюдава при застраховка “Каско на МПС” (+9,407 хил. лв.), 
чийто ръст осигурява 68% от общия ръст на застрахователните приходи. 
Структура на застрахователния портфейл към междинен период 

30.09.2006 30.09.2007 30.09.2008 
Вид застраховка 

хил. лв. % хил. лв. % хил. лв. % 

1. Застраховка „Каско на МПС” 12 692 38.2 19 485 49.1 27 771 48.3 

2. “Гражданска отговорност на МПС” 13 581 40.9 10 593 26.7 16 468 28.6 

3. “Пожар” и “Природни бедствия” 2 152 6.5 2 516 6.3 4 221 7.3 

4. Разни финансови загуби 446 1.3 821 2.1 3 067 5.3 

5. Злополука 472 1.4 1 103 2.8 1 103 1.9 

6. ”Щети на имущество” 600 1.8 1 028 2.6 1 061 1.8 

7. Обща гражданска отговорност. 552 1.7 784 2.0 1 001 1.7 

8. Товари по време на превоз 566 1.7 622 1.6 939 1.6 

9. Помощ при пътуване 828 2.5 716 1.8 749 1.3 

10. Застраховка на плавателни съдове 836 2.5 1 167 2.9 633 1.1 

11. Застраховка на гаранции 248 0.7 225 0.6 254 0.4 

12. Застраховка на кредити. 236 0.7 425 1.1 239 0.4 

13. Заболяване 8 0.0 6 0.0 0 0.0 

14.Застраховка на летателни апарати  0 0.0 223 0.6 0 0.0 

ОБЩО 33 217 100.0 39 716 100.0 57 507 100.0 

Структурата на застрахователния портфейл към междинния период 30. Септември 
2008г. не се различава съществено от посочената по-горе годишна структурата. 
Ясно се откроява единствено по-малкия дял на застраховката „ГО” на 
автомобилистите спрямо дела на тази застраховка към края на годината, поради 
кампанийният характер. Особено динамично през 2008г. се развиват продажбите на 
застраховка „Разни финансови загуби”, която достига дял от 5.3% в 
застрахователния портфейл на дружеството. 
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Дружеството реализира пазарната си политика чрез развита мрежа от регионални 
агенции и представителства (90 офиса към 30.09.2008 година), над 160 
застрахователни брокери и  над 5000 застрахователни агенти. 

Дейността на емитента не се влияе от извънредни фактори, извън основния му 
предмет на дейност,  но се влияе от периодичното проявление на застрахователни 
събития, които са обект на застраховане. Системата за анализ и оценка на риска и 
ценообразуването на застрахователните продукти отчитат влиянието на извънредни 
фактори в цената на продукта. 

VI.2. ПАЗАРИ И ПАЗАРЕН ДЯЛ  

ЗД Евроинс АД развива дейност основно на територията на РБългария. През 2008 
година на общо-застрахователния пазар в страната работят 20 застрахователи, като 
ЗД Евроинс АД заема осмо място по размер на набрания премиен приход. 
Премиен приход за 2007 година – Общо застраховане  

Компания* Премиен приход (лв.) Пазарен дял % 

1. ЗПАД ДЗИ - Общо застраховане 186 728 903 14.72% 

2. ЗПАД Булстрад АД 177 576 318 14.00% 

3. ЗПАД Алианц България АД 149 183 447 11.76% 

4. ЗД Бул инс АД 146 572 526 11.55% 

5. ЗПК Лев Инс АД 101 681 742 8.02% 

6. ЗПАД Армеец АД 90 724 601 7.15% 

7. ЗД Уника АД 87 724 166 6.92% 

8. ЗД Евроинс АД 66 577 669 5.25% 
9. Дженерали застраховане АД 64 919 543 5.12% 

10. ЗПАД Енергия 52 783 581 4.16% 

11. ЗК Български имоти АД 50 866 186 4.01% 

12. ЗАД Виктория 30 911 474 2.44% 

13. Ей Ай Джи БЗПД ЕАД 17 416 930 1.37% 

14. Интерамерикан България ЗЕАД 14 003 136 1.10% 

15. ХДИ ЗАД 13 844 694 1.09% 

16. Общинска застрахователна компания АД 7 397 570 0.58% 

17. ЗК ДСК Гаранция АД 4 941 919 0.39% 

18. ОББ - Ей Ай Джи ЗПД АД 2 902 555 0.23% 

19. БАЕЗ ЕАД 1 825 431 0.14% 

Общо 1 268 582 389 100.00% 

* В таблицата не са включени данни за '"Граве България - Общо застраховане" ЕАД, получило лиценз през 2008г.  

В сектора се наблюдава тенденция на постепенна пазарна деконцентрация. През 
2007 година, на четирите най-големи застрахователни дружества (по реализиран 
премиен приход) се падат 52.0% от пазара на общото застраховане, спрямо 62.4% 
през 2005 година. Дружествата от т. нар „втора група” (от пето до осмо място) 
непрекъснато увеличават своя пазарен дял до 27.3% общо за четирите дружества 
през 2007г., спрямо 21.9% две години по-рано.  
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Индикатор 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Септ. ‘08 

Премиен приход на ЗД Евроинс АД 
(хил. лева)  

17 039   23 045   29 472   40 327   52 685   66 578   57 507   

Ръст на премийния приход (%) 68.3 35.2 27.9 36.8 30.6 26.4 44.8*   

Пазарен дял на ЗД Евроинс АД (%) 3.63 3.90 4.02 4.39 4.97 5.25 5.35** 

Изменение на пазарния дял  +1.04 + 0.26 + 0.12 + 0.37 + 0.58 + 0.28 + 0.83*** 

* на годишна база, спрямо първите девет месеца на 2007г. 
** по данни на КФН към 30.08.2008г. 
*** спрямо пазарния дял през първите осем месеца на 2007г. Сравнението е направено с цел справедлива 
съпоставимост на данните спрямо предходния период. Следва да се има предвид, че съществува изразена 
цикличност за размера на пазарния дял през годината, поради наличие на сезонност при продажбата на 
застраховки ГО. 

Пазарен  дял

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

2002 2003 2004 2005 2 006 200 7

Пазарният дял на ЗД Евроинс АД в 
страната отбелязва постоянен 
ръст, като през 2007 година 
достига 5.25%. На база междинни 
данни на КФН към 31.08.2008г. 
може основателно да се 
предположи, че пазарният дял на 
дружество в края на година ще 
бъде около 5.5 %. 

В таблицата по-долу са 
представени пазарните дялове на ЗД Евроинс АД в отделните групи 
застрахователни продукти. Използвани са годишни данни на КФН, поради описаната 
по-горе сезонност в продажбата на застраховките „Гражданска отговорност”.  
Пазарен дял по видове застраховки през 2007г. 

Застраховка Пазарен дял  

Заболяване 31.7 %* 
Застраховка на гаранции 13.2 % 
Помощ при пътуване 10.3 % 
Разни финансови загуби 8.4 % 
Гражданска отговорност на МПС 7.3 % 
Злополука 7.0 % 
Застраховка на плавателни съдове 6.4 % 
Товари по време на превоз 5.3 % 
Застраховка Каско на МПС 5.3 % 
Застраховка на кредити 4.9 % 
Обща гражданска отговорност 3.8 % 
Пожар и Природни бедствия 2.3 % 
Щети на имущество 2.1 % 
Застраховка на летателни апарати 0.8 % 
Общо 5.25 % 

Пазарният дял на дружеството при продажба на застраховката „Каско на МПС” е 
равен на общия  му пазарен дял. Тази застраховка също така има и най-голям дял в 
застрахователния портфейл на ЗД Евроинс АД,  поради което най-общо може да се 
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твърди, че застрахователният портфейл на ЗД Евроинс АД е представителен за 
застрахователния пазар. Леко отместване от общия пазарен профил се наблюдава 
в посока превес на авто-застраховането и финансовото застраховане за сметка на 
групата имуществени застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Имущество”. 
Пазарният дял на дружеството относно втората по значимост застраховка (34.1%) в 
собствения му застрахователния портфейл – „Гражданска отговорност”на 
автомобилистите, е по-висок от общия му пазарен дял. Съответно, пазарният дял 
относно застраховките „Пожар и природни бедствия” и „Имущество”, допринасящи с 
общо 8.2% в застрахователния портфейл, е по-нисък. Очаква се и в бъдеще авто-
застраховките да доминират застрахователния портфейл на ЗД Евроинс АД, поради 
естеството на бизнеса на цялата група на Еврохолд България АД, концентриран 
предимно в продажба, лизинг и застраховане на автомобили. 

През м. февруари 2007 г. ЗД Евроинс АД внася в Комисията за Финансов Надзор 
уведомление за разширяване на териториалния обхват на дейността си в следните 
8 страни от ЕС - Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Италия, Франция и 
Румъния. Уведомлението е подадено в съответствие с разпоредбата на чл. 50, ал. 1 
от Кодекса за застраховането за извършване на застрахователна дейност при 
условията на свободно предоставяне на услуги. През м. юни 2007 г. ЗД Евроинс АД 
внася уведомление за разширяване на териториалния обхват на дейността си и в 
останалите 17 страни членки на ЕС. През м. Март и м.август 2007г. съответно ЗД 
Евроинс АД е уведомено от Комисията за финансов надзор, че съответните 
компетентни органи на държавите членки са информирани съгласно чл.50 ал.2 от 
Кодекса за застраховането и следователно може да извършва дейност в посочените 
държави членки на ЕС. 

ЗД Евроинс АД  започна работа по този проект през 2006 г. Осъществени са 
контакти с местни застрахователни посредници в съответните страни. Успоредно с 
това са  извършени редица анализи на потенциалните чуждестранни пазари и 
възможностите за адаптиране на продуктовата гама на ЗД Евроинс АД. Проведени 
са преговори за организиране на съответна презастрахователна програма, която да 
създаде възможност ЗД Евроинс АД да бъде разпознат като гъвкав и надежден 
застраховател. 

През м. Май 2008 ЗД Евроинс АД сключи първата си застрахователна полица 
„Гражданска отговорност” на автомобилистите в Испания. Законодателството в 
Испания предвижда автоматично подновяване на всяка сключена застрахователна 
полица, на базата на което ЗД Евроинс АД прогнозира значителен растеж на 
премийния си приход през следващите години. Дружеството очаква през 
следващите дванадесет месеца да реализира премиен приход между 1 и 2 милиона 
евро.  

Общата конкурентноспособност на ЗД Евроинс АД се обуславя от стабилния, 
постоянно нарастващ пазарен дял на компанията, широкия обхват на 
застрахователните продукти, маркетинговите подходи (ценообразуване, промоция,  
бонуси, реклама, канали за дистрибуция), както и  качеството на обслужване на 
клиентите. Добре развитата клонова и агентска мрежа е ключов елемент за 
поддържане на високата конкурентноспособност на дружеството. 
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VII. ОРГАНИЗАЦИОННА  СТРУКТУРА  

Основен акционер в ЗД Евроинс АД е Еврохолд България АД чрез дъщерния си 
застрахователен подхолдинг Евроинс Иншурънс Груп ЕАД. 

Еврохолд България АД е акционерно холдингово дружество образувано чрез 
сливането на „Еврохолд” АД, рег. по ф.д. № 13770/1996г. по описа на СГС и 
„Старком Холдинг” АД, рег. по ф.д. № 6333/1995г. по описа на СГС. Дружеството е 
публично и акциите му се търгуват на БФБ-София. 

Еврохолд България АД е с предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и 
продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, 
управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, 
отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които 
дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва. 
 

ЕВРОХОЛД  
БЪЛГАРИЯ 

ПРОДАЖБА НА 

АВТОМОБИЛИ 
НЕДВИЖИМИ  

ИМОТИ 

ПРОИЗВОДСТВО 

 

Рено 
Нисан 
Опел 
Дачия 

Шевролет 
СААБ 

GPS услуги 

Медицински  
консумативи 
Опаковки 
Пластмаси 

Офис комплекс 
Автосалони и  

сервизи 
Индустриална 

земя 

ЗАСТРАХОВАНЕ 

( EIG ) 

Евроинс България 
Евроинс Румъния 
Евроинс Македония 

Евроинс –  
Здравно  

осигуряване 

ФИНАНСОВИ 

УСЛУГИ 

Евролийз Ауто 
България 

Евролийз Ауто 
Румъния 

Евролийз Ауто 
Македония 

Евролийз Рент-а-
кар 

Евро-финанс  
Еврохолд България АД се явява дъщерно предприятие на „Старком Холдинг” АД, 
град Етрополе (предишно наименование “Българска Холдингова Корпорация” АД ). 
Председателят на Надзорния съвет на Еврохолд България АД Асен Милков 
Христов, като мажоритарен акционер с контролно участие от над 50% от акциите на 
„Старком Холдинг” АД упражнява косвен (непряк) контрол върху Еврохолд България 
АД. 

Евроинс Иншурънс Груп ЕАД е учредена в края на 2007 г. като 100% дъщерна 
компания на Еврохолд България АД, в която се концентрира целия 
застрахователния бизнес на публичния холдинг. 

Основна цел на Евроинс Иншурънс Груп е постигане на 5% пазарен дял в 
средносрочен план за региона на Балканите в сектор Общо Застраховане. 

Акционерната структура на ЗД Евроинс АД може да бъде визуализирана по следния 
начин: 
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На 12 февруари 2008г. Евроинс Иншурънс Груп EАД финализира сделка по 
придобиване на 83.25% (2102 бр. акции) от капитала на Макошпед Осигурувание 
(Македония), впоследствие преименувано на Евроинс – Осигурувание АД. На 
проведено в началото на месец септември 2008 г. Общо събрание на акционерите 
на Евроинс Осигурувание АД бе взето решение за увеличаване на капитала на 
компанията в размер до 3 милиона евро. Общата стойност на новата емисия е в 
размер 1,42 милиона евро и същата е записана изцяло от Евроинс Иншурънс Груп 
ЕАД, вследствие на което делът му в македонския застраховател достига 91.40% 

Във връзка с горепосоченото придобиване и с извършения при учредяване на 
дружеството апорт на притежавани от Еврохолд България акционерни участия 
понастоящем Евроинс Иншурънс Груп EАД е мажоритарен акционер в: 

 ЗД Евроинс АД – 70%  

 Евроинс – Румъния АД – 86%  

 Евроинс – Здравно Осигуряване АД – 50% 

 Евроинс – Осигурувание АД – 91% 

Евроинс – Румъния АД е една от най-големите румънски застрахователни 
компании. Дружеството е специализирано в автомобилното застраховане с капитал 
от 24.2 млн. леи. Основано е през 1994 г. и разполага с 81 представителства в цяла 
Румъния, от които 7 са в столицата Букурещ. За компанията работят над 470 
служители и 5500 застрахователни агенти. Компанията е придобита от Еврохолд 
България АД през лятото на 2007 г. 

Евроинс – Здравно осигуряване АД  е здравно-осигурителна компания, която има 
над 3 000 клиенти. През 2005 г. дружеството стартира своята дейност, като 
изгражда широка мрежа от здравни заведения на територията на цялата страна. 
Договорни партньори на компанията са над 120 здравни заведения. Евроинс – 
Здравно осигуряване АД е лицензирано от Комисията за финансов надзор за 
предлагането на 5 здравноосигурителни пакета услуги: Подобряване на здравето и 
предпазване от заболяване, Извънболнична медицинска помощ, Болнична 
медицинска помощ, Комбинирана медицинска помощ, Извънболнична 
стоматологична помощ. 

Евроинс – Осигурувание АД е шестата по пазарен дял (4.25%) застрахователна 
компания в Македония. Основана е през 1995 г. и притежава 10 регионални клона. 
Централата на дружеството е в гр. Скопие. Компанията предлага 17 вида 
застрахователни продукта, като с най-голям дял в портфолиото й за 2006 г. са 
Автомобилните застраховки, следвани от Имущество, Злополуки и Зелена карта. 

На 29 август 2008 година Евроинс Иншурънс Груп EАД придобива 41 948 акции в 
сръбската застрахователна компания Takovo Osiguranje, представляващи 10% дял 
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в сръбската публична компания. Takovo е шестата по пазарен дял сръбска 
застрахователна компания между компаниите с лиценз за общо застраховане. 
Дружеството е един от пазарните лидери в страната по размер на премийния 
приход от застраховка ”Гражданска отговорност на автомобилистите”, където 
пазарният дял на компанията е 9.3% с издадени през предходната година над 250 
000 броя застрахователни полици. За 2008г. компанията очаква да реализира 
приходи от застрахователни премии в размер на 26 милиона евро. Тakovo 
Osiguranje е публична застрахователна компания, която се търгува на Белградската 
фондова борса като пазарната й капитализация към момента е 38 млн. евро. 

Емитентът ЗД Евроинс АД заема основно място в международната застрахователна 
група на Евроинс Иншурънс Груп EАД, която се разраства с бранда на българския 
застраховател. Като част от едно от основните направления в дейността на 
Еврохолд България АД, ЗД Евроинс АД заема значително място в икономическата 
група на холдинга като цяло с близо 26 на сто от общите приходи на групата и с най-
голям собствен капитал. 

Емитентът ЗД Евроинс АД няма дъщерни дружества. 

Дейността на ЗД Евроинс АД е независима спрямо останалите дружества в групата. 
В известна степен дейността на емитента е свързана с дейността на друго дъщерно 
дружество от групата – „Евролийз Ауто” АД, доколкото преобладаващата част от 
застраховките на клиентите-лизингополучатели на „Евролийз Ауто” АД (застраховки 
Каско и Гражданска отговорност на МПС се сключват в ЗД Евроинс АД). 

Във връзка с предстоящи съществени промени в структурата на икономическата 
група на Еврохолд България АД следва да се има предвид, че: 

На проведеното на 27 октомври 2008г. извънредно заседание на общото събрание 
на акционерите на Еврохолд България АД бе взето решение за овластяване 
Управителния съвет на дружеството с правото да прехвърли собствеността върху 
притежаваните от Еврохолд България акции от капитала на трите дъщерни 
лизингови дружества в България, Румъния и Македония чрез апортна вноска в 
капитала на новоучредено дружество – „Евролийз Холдинг” ЕООД, Холандия. 

Създаването на лизинговия подхолдинг е част от дългосрочната стратегия на 
Еврохолд България, целяща създаването на 3 подхолдинга, които функционално да 
обединят дъщерните дружества на холдинга според трите най-съществени 
направления в неговия бизнес – застраховане, лизинг и продажба на автомобили. 
След създаването през декември 2007 година на застрахователния подхолдинг 
Евроинс Иншурънс Груп ЕАД, последната стъпка от преструктуриранетo ще бъде 
предстоящото създаване и на автомобилен подхолдинг, който да обедини 
дъщерните дружества на Еврохолд България АД, опериращи в сектора “Продажба 
на автомобили”. Еврохолд България очаква процесът на преструктуриране на 
холдинга да завърши до края на първото тримесечие на 2009 г. 

VIII. НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ И ОБОРУДВАНЕ  

Основните групи дълготрайните материални активи в баланса на ЗД Евроинс АД са 
недвижимото имущество, компютри и оборудване, транспортни средства и 
стопански инвентар. Както е посочено по-горе в т. Дълготрайни активи, структурата 
на дълготрайните материални активи е типична за финансови институция, 
предлагаща широк набор от услуги на всички физически и юридически лица. 
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Към 30.09.2008г. най-висок относителен дял по балансова стойност има 
недвижимото имущество (офиси и сгради) – 74%, следвано от транспортните 
средства - 16% , компютри и оборудване -  4%. 
Обем и структура на ДМА (без финансови инвестиции на застрахователните резерви) 

Дълготрайни материални активи 2005 2006 2007 Септемвр
и 2008 

1. Сгради 2 607 4 073 5 173 5 133 

2. Компютри и оборудване 140 206 340 287 

3. Транспортни средства 822 1 214 1 242 1 144 

4. Стопански инвентар 147 188 400 382 

Общо ДМА: 3 716 5 681 7 155 6 947 

С цел равномерно разпределение и управление на паричните потоци, дружеството 
придобива транспортни средства главно чрез лизингови договори. 

Общият размер на задълженията по договори за финансов лизинг за покупка на 
транспортни средства към 30.09.2008 година е в  размер на 1,266,423 лева заедно с 
лихвите: Евролийз ауто АД - 992,219 лв.; Интерлийз ауто ЕАД - 199,286 лв.; 
Евролийз Асет ЕАД  - 43,323 лв.; И Еф Джи Ауто АД - 31,595 лв. 

Освен чрез договори за финансов лизинг, дружеството експлоатира над 50 
автомобила по договори за оперативен лизинг. 

Основните нематериални активи, притежавани от дружеството, са интегрираната 
информационна система ИНАКС с балансова стойност 621,220 лева към 30 
Септември 2008 г. и системата за документооборот „Архимед” с балансова стойност 
69,119 лева. Системата ИНАКС се използва във всички дейности на дружеството 
като подписване на полици, обработка и изплащане на обезщетения и 
счетоводство. 

Дружеството притежава собствена офис – сграда, гр.София, район Изгрев, бул. 
Г.М.Димитров 16,  с РЗП 1 188 кв.м., върху която е разположено Централно 
управление на дружеството. 

Другият недвижим имот, притежаван от дружеството с РЗП 1 365,67 кв.м., върху 
който е построена триетажна административна сграда с автосервиз, находящ се в 
гр. София, район Триадица, ул. Луи Айер 140 се отдава под наем. Целият имот е с 
площ 5 045 кв.м.  

Дружеството не притежава други недвижими имоти, като офисите в София и 
страната се ползват по договори за наем. Наемната площ на различните офиси се 
движи между 100 и 300 кв.м., а наемните нива между 4 евро и 15 евро на кв. м. 

Към датата на изготвяне на проспекта няма учредени тежести върху активите, 
собственост  на ЗД Евроинс АД в полза на трети лица.  

Дружеството не планира значителни инвестиции извън контекста на постепенното 
разширяване и ребрандиране на клоновата мрежа и поетапна подмяна на текущото 
компютърно оборудване.  

Дейността на емитента не предполага зависимост между екологични въпроси и 
възможностите за ползване на активите. 
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IX. ОПЕРАЦИОНЕН И  ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД 

IX.1.  РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА 

Резултатите от дейността на ЗД Eвроинс АД са разгледани в няколко направления: 
абсолютно и относително увеличение на премийния приход, динамика на 
изплатените обезщетения, на оперативните разходи и на нетната печалба.  
Разпределение на премийния приход 

2005 2006 2007 
Спечелени премии  

хил. лв. % хил. лв. % хил. лв. % 

Нетни приходи от застрахователни 
премии 40 327 36.8% 52 685 30.6% 66 578 26.4% 

(-) Отстъпени премии на 
презастрахователи 14 077 5.1% 10 650 -24.3% 16 420 54.2% 

Дял на остъпените премии 34.9 % -9.5% 20.2 % -13.7 % 24.7 % +4.5% 

(-) Изменение на пренос-премиен 
резерв нетен от презастраховане 284 32.7% 4 402 1450.0% 6 895 56.6% 

Спечелени премии нетни от 
презастраховане 25 966 63.7% 37 633 44.9% 43 263 15.0% 

За периода 2005-2007 г. премийният приход от застрахователни операции нараства 
стремително и отбелязва годишен ръст в рамките на 26%-37%. С още по-висок темп 
през 2005г. и 2006г. нарастват спечелените премии нетни от презастраховане. 
Основна причина за този ръст е намаляване близо два пъти на дела на отстъпените 
премии на презастрахователи от 45% в края на 2004 г. до 24% през 2006г. В 
посоченият период дружеството е поемало за своя сметка все по-голяма част от 
тези застрахователните рискове, за които е преценило, че може самостоятелно да 
бъдат оценени и управлявани. По този начин компанията си е осигурила още по-
голям ръст на присъщия за нея бизнес – поемане на застрахователни рискове (ръст 
от 64% за 2006г. и 45% за 2007г.). От ретроспективна гледна точка провежданата 
политика за намаляване на цедираните към презастрахователи премии е 
изключително успешна, тъй като тя е съпроводена и с подобряване на брутната 
квота на щетимост (разгледана по-долу) от 37.3% до 30.7%. Ако плащанията към 
презастрахователите бяха запазени на нивата от 2004г., то значително по-голяма 
част от положителния финансов резултат от промяната в квотата на щетимост би 
била прехвърлена в полза на презастрахователите.  

Тази тенденция в презастраховането е характерна за застрахователния пазар 
въобще, но възможността за нейното прилагане е в пряка зависимост от 
капиталовата обезпеченост на съответния застраховател. Капиталовите ресурси на 
ЗД Евроинс АД отбелязват значително подобрение в разглеждания период в 
резултат както на генерираните печалби от основната дейност, така и на получените 
приходи от успешното публично предлагане на акции през 2006г. През 2007 г. делът 
на отстъпените премии на презастрахователи се увеличава. Причини за това са 
нарастването на териториалния обхват на предоставяното покритие по застраховка 
„Гражданска отговорност” на автомобилистите, която компанията презастрахова 
и допълнително организираното презастрахователно покритие по застраховка Каско 
на МПС. 
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От друга страна, раздадените през последните две години дивиденти на 
акционерите, както и отрицателния финансов резултат към 30.09.2008г. резултират 
пряко в понижаване на общата капиталова база. Появилата се вероятност за 
намаляване на способността на компанията да задържа риск, съответно да позволи 
изтичане на доходен бизнес към презастрахователите, е в основата на планираното 
ново увеличение на капитала. Средствата от това увеличение ще повишат общата 
капиталова адекватност на ЗД Евроинс АД и ще позволят допълнителна 
оптимизация на презастрахователната програма 

Този очакван капиталов поток има важно значение за компанията и в контекста на 
реализирания високия растеж на премийния приход към 30.09.2008г. Постигнатият 
ръст от 45% на база деветмесечния период на 2007г. изисква съответната 
капиталова обезпеченост. През първите девет месеца на 2008г. размерът на 
записаните премии достига до 57,5 млн. лв. Размерът на спечелените премии, нетни 
от презастраховане се увеличава със 71% до 51.4 млн.лв. От друга страна, брутната 
сума на изплатените обезщетения към 30.09.2008г. също отчита висок ръст от 51% 
до 22.7 млн. лв. Следва да се има предвид, че тази висока щетимост към 
междинния финансов период е особеност на застрахователния пазар, свързана с 
неговата сезонност. В действителност, брутната квота на щетимост на ЗД Евроинс 
АД към 30.09.2008г. се повишава само с 3% на сравнима деветмесечна база и 
достига 40%. 
Възникнали претенции 

2005 2006 2007 
Възникнали претенции 

хил. лв. ръст % хил. лв. ръст % хил. лв. ръст %

Изплатени обезщетения 15 028 36.8% 15 520 3.3% 23 752 53.0% 

(-) Дял на презастрахователите 4 016 -1.6% 3 331 -17.1% 12 232 267.2% 

Дял на обезщетенията покрити 
от презастрахователи 26.7% -10.4 % 21.5% -5.3 % 51.5% 30.0 % 

(+) Изменение на резерва за 
предстоящи плащания нетен от 
презастраховане 

545 -27.8% 1 621 197.4% 4 225 160.6% 

Възникнали претенции нетни от 
презастраховане 11 557 50.8% 13 810 25.4% 15 745 14.0% 

 

В периода 2004 – 2007г. делът на 
основните оперативни разходи 
(аквизиционни и административни) 
спрямо общия застрахователен 
приход е в рамките на 40%. На 
база междинния финансов отчет 
на дружеството към 31.09.2008г. 
може да се предположи, че като 
цяло през текущата 2008г. този дял 
ще бъде оптимизиран. През 2007г. 
административните разходи 
нарастват само с 13.0%. Към 31.09.2008г. този ръст е 15.8% и отново е значително 
по-нисък от общия ръст на премийния приход. По-съществено е нарастването на 
аквизиционните разходи. Докато в периода 2005-2006 г. техният ръст е задържан 
под 20%, то в последващите периоди е значително по-висок – 69.3% през 2007г. и 
56.0% към 30.09.2008г. Аквизиционните разходи обикновено са пропорционална 

Дял на основни оперативни разходи в общия 
премиен приход

35%
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част от реализираните премии и тяхното увеличение с висок темп е пряко 
отражение на политиката за използване на различни канали на дистрибуция от 
дружеството. 
Аквизиционни и административни разходи 

2005 2006 2007 Основни оперативни разходи 

 хил. лв. ръст % хил. лв. ръст % хил. лв. ръст %

Аквизиционни разходи 5 681 10.9% 6 640 16.9% 11 241 69.3% 

Дял на премийния приход 14.1% -3.3 % 12.6% -1.5 % 16.9% 4.3 % 

Административни разходи 9 603 53.6% 14 355 49.5% 16 217 13.0% 

Дял на премийния приход 23.8% 2.6 % 27.2% 3.4 % 24.4% -2.8 % 

Общо 15 284 34.4% 20 995 37.4% 27 458 30.8% 

Част от оперативните разходи на застрахователите са получените комисиони от 
презастрахователи. В различните периоди ЗД Евроинс АД получава подобни 
доходи, които се влияят пряко от избраната презастрахователна политика. 
Описаната по-горе тенденция за намаляване на отстъпените на презастрахователи 
премии води до относително намаляване и на получаваните комисиони за тази 
дейност. От друга страна, общият ръст на премийния приход генерира повече 
рискове, които дружеството презастрахова. В резултат на това в периода 2005-
2007г. общият ръст на отстъпените премии е 16.6% до 16.4 млн. лв. Съответно, 
получените комисиони от презастрахователи се увеличават в периода с 40.7% до 
4.1 млн.лв. През първото деветмесечния на 2008г. тези доходи намаляват в 
резултат на негативен ръст на отстъпените премии към презастрахователи. 

Друга съществен доход със значителна част при формиране на техническия 
резултат на компанията е разпределеният доход от инвестиции на 
застрахователните резерви. Този доход е в пряка зависимост от размера на 
отделните инвестиции и поетия инвестиционен риск. През 2006 и 2007г. ЗД Евроинс 
АД формира инвестиционен портфейл от ценни книжа на публично търгувани на 
БФБ-София АД акции и дялови участия в колективни инвестиционни схеми. Бурното 
развитие на капиталовия пазар в този период доведе до съществени приходи от 
управление на застрахователните резерви. Последвалата обща финансова криза и 
намалена ликвидност на пазара намалиха съществено доходите от управление на 
инвестиции. Реализираният доход от инвестиции към 30.09.2008г. е отрицателен, в 
размер на -1.8 млн. лв., въпреки че голяма част от рисковите инвестиции на ЗД 
Евроинс АД са редуцирани в началото на годината. 
Разпределен нетен доход от инвестиции 

2005 2006 2007 
Доходи от инвестиции 

хил. лв. Дял % хил. лв. Дял % хил. лв. дял %

Доходи от земя и сгради 28 5.9% 11 1.0% 66 1.7% 

Доход от преоценка на инвестиции 202 42.6% 707 53.2% 3 246 81.3% 

Доход от дивиденти и лихви  252 53.2% 386 -50.0% 518 13.0% 

Доходи от продажба на инвестиции -8 -1.7% -4 132.1% 163 4.1% 

Общ доход от инвестиции 474 100% 1 100 100% 3 993 100% 
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Доходите от преоценка на инвестиции заемат все по-голяма част в крайния 
резултат, поради ефекта на постоянното им натрупване и дългия инвестиционен 
хоризонт. Към 30.09.2008г. доходите от преоценки на инвестиции възлизат на – 2.1 
млн. лв. Част от тях са компенсирани от текущи доходи от лихви и дивиденти в 
размер на 437 хил. лв.  

През последните години доходите от инвестиции заемат все по-голям дял в крайния 
финансов резултат на ЗД Евроинс АД.  

Финансов резултат в края на годината
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Нетният финансов резултат към 30.09.2008г е отрицателен. Причина за това са 
както намалението на техническият резултат преди инвестиции, така и  
разпределения негативен доход от инвестиции в размер на -1,774 хил. лв.  

Финансов резултат към междинен период

-3 000

-2 000

-1 000

0

1 000
2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

9/2006 9/2007 9/2008

хи
л.

 л
ев
а

Технически резултат  (без
доходи от  инвестиции)

Доходи от  инвестиции

Нетен финансов  резултат

 
ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ КЪМ 30.09.2008Г. Е НАПРАВЕНОТО 
ЕДНОКРАТНО, ДОПЪЛНИТЕЛНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РЕЗЕРВА ЗА „ВЪЗНИКНАЛИ, НО НЕОБЯВЕНИ 
ПРЕТЕНЦИИ” (IBNR) В РАЗМЕР НА 2,538 ХИЛ. ЛВ. ТАЗИ КОРЕКЦИЯ В РЕЗЕРВА Е НАПРАВЕНА В 
РЕЗУЛТАТ НА ЕДНОКРАТНА ПРОМЯНА В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ СТАБИЛНОСТТА 
НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА 
АВТОМОБИЛИСТИТЕ. 

Използването на ключови коефициенти за рентабилност е основен принцип за 
оценка на ефективността на една компания. Рентабилността е основен показател за 
възвръщаемостта на инвестираните средства от осъществяваната дейност. В  
следващата  таблица  на  база  печалба  са  изчислени показателите: 

 Рентабилност на застрахователните премии - показва колко печалба се генерира от 
единица приход. 

 Рентабилност на собствения и привлечения капитал . 

 Рентабилност на активите  
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Коефициенти за рентабилност 2005 2006 2007 9.2007 9.2008 

Коефициент на рентабилност на приходите 
от застрахователни премии - Net profit 
margin 

3.45% 8.04% 8.07% 11.73% -3.92% 

Коефициент на рентабилност на собствения 
капитал - ROE 19.10% 24.91% 25.13% 22.83% -12.40% 

Коефициент на рентабилност на пасивите  - 
Return of Debt 6.57% 16.39% 17.06% 19.17% -6.36% 

Коефициент на рентабилност на активите - 
ROE 4.89% 9.89% 10.16% 10.42% -4.21% 

До 31.12.200г. коефициентът за рентабилност на застрахователните премии 
отбелязва непрекъснато подобрение, както и коефициентите за рентабилност на 
привлечените средства (пасиви) и за рентабилност на активите. Коефициентът ROE 
се задържа в рамките на 20% - 25%, поради високия ръст на собствения капитал. 
През първите девет месеца на 2008г. коефициентите за рентабилност са 
отрицателни, поради негативния финансов резултат. 

Дейността на ЗД Евроинс АД е повлияна от редица вътрешни и външни фактори.  

Като значими фактори, които могат съществено да повлияят основната дейност, са 
катастрофични събития, когато надхвърлят средностатистическите актюерски 
разчети и обхвата на презастрахователната програма.  

Дейността на ЗД Евроинс АД не генерира валутен риск, тъй като основните парични 
потоци на дружеството са деноминирани в лева и евро. Компанията не формира и 
не поддържа открити валутни балансови позиции.  

Върху размера на реализирания премиен приход оказва влияние и засилената 
синергия на дружествата в групата на Еврохолд България АД. Бързо се развива 
лизинговата компания Евролийз ауто АД. Три години след създаването на 
дружеството лизинговият му портфейл надхвърли 200 млн. лв. До 2005г. ЗД 
Евроинс АД работи с множество лизингови компании, като приходите от нито една 
от тях (или друг корпоративен клиент) не надхвърля повече от 1% от записаните 
премии. През текущата 2008г. се очаква над 20% от премийния приход на ЗД 
Евроинс АД да бъде реализиран с помощта на Евролийз ауто АД. В този смисъл 
бурното развитие на лизинговата компания има ключово значение за реализирания 
изпреварващ ръст на застрахователя спрямо пазара и разширяването на пазарния 
му дял. През м. Септември 2008г. Евролийз ауто АД сключи дългосрочен договор с 
Deutsche Bank, съгласно който лизинговата компания ще получи 200 млн. евро за 
финансиране на лизинговия портфейл. 

Влияние върху крайните резултати на дружеството оказват и глобалните трендове 
за развитие на капиталовите пазари.Задълбочаващата се през 2008г. финансова 
криза доведе до отлив на капитали от българския капиталов пазар и чувствително 
понижение на котировките на ценните книжа. Бъдещото стабилизиране на 
финансовите пазари и възвръщането на доверието в тях е от съществено значение 
за подобряване на доходността на инвестираните застрахователни резерви на 
дружеството Компанията може да влияе върху тези резултати чрез подбора на 
подходяща инвестиционна стратегия, но не може напълно да се предпази от 
негативните тенденции на световната икономика. 

От макроикономическа гледна точка, поддържането на ниски инфлационни нива в 
страната се разглежда като значим за дейността на ЗД Евроинс АД фактор. 
Наличието на относително ниска инфлация и очакването на ниски стойности в 
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средносрочен аспект, позволява на дружеството да предложи конкурентни 
средносрочни продукти в областта на финансовите  застраховки. 
Отчет за доходите на ЗД Евроинс АД 

Отчет за доходите 2005 2006 2007 30.09. 
2007* 

30.09. 
2008* 

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ       

Записани премии 40 327 52 685 66 578 39 716 57 507 

Отстъпени премии на презастрахователи (14 077) (10 650) (16 420) (6 629) (5 248) 

Промяна в брутния размер на пренос-премийния резерв (657) (4 907) (8 665) (3 497) (527) 

Промяна в дела на презастр. в пренос-премийния резерв 373 505 1 770 396 (314) 

Спечелени премии, нетни от презастраховане 25 966 37 633 43 263 29 986 51 418 

Разпределен доход от инвестиции, от нетехн. отчет  474 1 100 3 992 2 478 (1 774) 

Друг технически доход, нетен от презастраховане 2 338 3 576 584 1 339 602 

Брутна сума на изплатените обезщетения  (15 028) (15 520) (23 752) (14 714) (22 786) 

Дял на презастрахователите в изплатените обезщетения  4 016 3 331 12 232 4 842 3 008 

Промяна в брутната сума на резерва за предстоящи плащания (861) (4 021) (5 387) (175) (5 145) 

Промяна в дела на презастр. в резерва за висящи плащания 316 2 400 1 162 (1 033) 742 

Изплатени обезщетения, нетни от презастраховане (11 557) (13 810) (15 745) (11 080) (24 181) 

Аквизиционни разходи (5 681) (6 640) (11 241) (7 446) (11 617) 

Административни разходи (9 603) (14 355) (16 217) (12 230) (14 166) 

Презастрахователни комисиони и участие в печалбата 4 458 7 079 6 271 4 152 932 

Нетни оперативни разходи (10 826) (13 916) (21 187) (15 524) (24 851) 

Други технически разходи, нетни от презастраховане (4 571) (9 836) (4 542) (1 678) (3 306) 

Промяна в запасния фонд (+/-) (6) -  (46) -   - 

Салдо на техническия отчет по общо застраховане 1 818 4 747 6 319 5 521 (2 092) 

НЕТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ      

Нетен доход от инвестиции 474 1 100 3 992 2 478 (1 774) 

Други финансови приходи и разходи (200) (167) (358) (312) (160) 

Други приходи и разходи  23 362 (13) (33) (3) 

ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА ПРЕДИ ДАНЪЦИ 1 641 4 942 5 948 5 176 (2 255) 

Разходи за данъци (248) (705) (575)   

ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА 1 393 4 237 5 373 5 176 (2 255) 

*Данните към 30.09.2007 и 30.09.2008 са от междинен, неодитиран финансов отчет. 

IX.2.  ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

Финансовото състояние на ЗД Евроинс АД е изключително стабилно. Общите 
промени във финансовото състояние са пряк ефект от положителното развитие на 
бизнеса и не са повлияни от извънредни фактори. Като значима промяна може да 
бъде определено успешното увеличение на капитала през 2006г. чрез публично 
предлагане, в резултат на което бяха набрани близо 5 млн. лв. свеж капиталов 
ресурс. 

В разглеждания период сумата на активите нараства със 88%. Към 30.09.2008г. най-
съществена част от тях представляват инвестициите (33.3%) и вземанията по 
разсрочени застрахователни договори (47.3%). Собстевният капитал възлиза на 
33.9% от сумата на общите пасиви. Общо за периода след 2005г. нетните 
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застрахователни резерви нарастват повече от четири пъти до близо 30 млн. лв. 
Разчетите със застрахователи в края на периода (текущи вземания и задължения) 
са минимални. Текущите задължения към презастрахователите намаляват от 12.6 
млн. лв. до 1.5 млн. лв., съответно, намаляват и текущите вземания от тях от 3.7 мн. 
лв. до 87 хил. лв. 
Баланс на ЗД Евроинс АД 

Баланс 2005 2006 2007 30.09. 2008 

АКТИВИ      
Инвестиции 9 713 17 941 24 758 17 859 
Сгради 2 607 4 073 5 173 5 133 
Акции и други ЦК с променлив доход 1 634 2 718 8 506 6 007 
Дългови ценни книжа  2 641 6 931 7 644 5 616 
Депозити 2 831 4 219 3 435 1 103 

Вземания и други текущи активи 13 936 18 545 24 106 30 465 
Вземания от застраховани лица  2 039 9 155 18 339 25 360 
Вземания от презастрахователи 3 694 4 291 1 495 87 
Вземания по регреси и абандони 4 249 2 263 2 788 3 068 
Други вземания 3 954 2 836 1 484 1 950 

Други Активи 4 845 6 375 4 023 5 299 
Машини, съоръжения и оборудване  1 109 1 608 1 982 1 814 
Нематериални активи 2 1 046 807 735 
Парични средства 3 734 3 717 1 226 2 742 
Активи по отсрочени данъци  0 4 8 8 

СУМА НА АКТИВА 28 494 42 861 52 887 53 623 
ПАСИВИ     

Собствен капитал 7 295 17 012 21 389 18 191 
Записан акционерен капитал  5 000 7 500 10 000 10 000 
Резерви  900 4 614 5 354 4 411 
Печалба в т.ч. 1 395 4 898 6 035 3 780 

Неразпределена печалба 2 661 661 6 035 
Печалба / Загуба за периода 1 393 4 237 5 374 (2 255) 

Технически резерви  7 388 13 411 24 575 29 819 
Пренос-премиен резерв 3 856 8 258 15152 15 994 

брутна сума 8 010 12 917 21 582 22 110 
дял на презастрахователите (4 154) (4 659) (6 430) (6 116) 

Резерв за предстоящи плащания  3 457 5 078 9 302 13 704 
брутна сума 6 358 10 378 15 765 20 909 
дял на презастрахователите (2 901) (5 300) (6 463) (7 205) 

Запасен фонд 75 75 121 121 

Задължения и други пасиви  13 811 12 242 6 607 5 297 
Задължения към презастрахователи 12 582 10 054 3 222 1 516 
Други пасиви 1 229 2 188 3 385 3 781 

Пасиви по отсрочени данъци  0 196 316 316 
СУМА НА ПАСИВА 28 494 42 861 52 887 53 623 

Показаните в следващата таблица коефициенти на обща и незабавна ликвидност 
отбелязват стабилно подобрение в разглеждания период. Коефициентите на 
финансова автономност и задлъжнялост също са стабилни. Известни колебания се 
забелязват през първите девет месеца на 2008г., когато размерът на привлечените 
средства (вкл. нетни застрахователни резерви) отбелязва ръст от над 4 млн. лв. 
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Коефициенти на ликвидност и задлъжнялост 

 2005 2006 2007 09.2008 

1. Обща сума на активите /пасивите 28 494 42 861 52 887 53 623 

2. Дълготрайни активи 10 824 20 599 27 555 20 416 

3. Краткотрайни активи (12+14) 17 670 22 262 25 332 33 207 

4. Краткосрочни вземания 13 936 18 545 24 106 30 465 

5. Краткосрочни финансови инвестиции 10 944 13 078 18 249 11 351 

6. Парични средства 3 734 3 717 1 226 2 742 

7. Собствен капитал 7 295 17 012 21 389 18 191 

8. Обща сума на пасивите 21 199 25 849 31 498 35 432 

9. Краткосрочни задължения 13 811 12 439 6 923 5 613 

Коефициент на обща ликвидност (3/9) 1.28 1.79 3.66 5.92 

Коефициент на незабавна ликвидност (5+6)/9 1.06 1.35 2.81 2.51 

Коефициент на абсолютна ликвидност (6/9) 0.27 0.30 0.18 0.49 

Коефициент на финансова автономност (7/8) 0.34 0.66 0.68 0.51 

Коефициент на задлъжнялост (8/7) 2.91 1.52 1.47 1.95 

Съществена част от пасивите на емитента представляват застрахователните 
резерви – 84% от общите пасиви, поради което те са разгледани отделно по-долу. 
Останалите пасиви са обичайни за дейността текущи задължения към 
застрахователни агенти, застрахователни брокери, презастрахователи, персонал и 
др. 

АНАЛИЗ И СТРУКТУРА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ 

Застрахователно-техническите резерви представляват стойността на поетите от 
застрахователя задължения, които се очаква да възникнат в бъдеще по влезли в 
сила застрахователни договори, разходите свързани с тези задължения, както и 
възможните неблагоприятни отклонения от това очакване. Застрахователни резерви 
се формират съгласно разпоредбите на Наредба за реда и методиката за 
образуването на застрахователните и здравноосигурителните резерви. 
Застрахователните резерви са изчислени по всеки вид застраховка. Делът на 
презастрахователите в образуваните застрахователни резерви е отчетен във 
формираните застрахователни резерви за пласираната на презастрахователи част, 
съгласно параметрите на действащите през периода презастрахователни договори. 
Общият размер на формираните резерви към 30.09.2008 година е 43,140 хил. лв., 
като дела на презастрахователите в тях е 31%. 
Застрахователни резерви 

Резерви (хил. лв.) 2005 2006 2007 Септември 
2008

1. Запасен фонд 75 75 121 121 

2. Резерв за предстоящи плащания  6 358 10 378 15 765 20 909 

3. Пренос-премиен резерв 8 010 12 917 21 582 22 110 

ОБЩО 14 443 23 371 37 468 43 140 

В т.ч. за сметка на презастрахователи 7 055 9 960 12 893 13 321 

Дял на презастрахователите 48.8% 42.6% 34.4% 30.9% 

Нетни застрахователни резерви 7 388 13 411 24 575 29 819 
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Дял на презастрахователите в общия резерв
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Дружеството инвестира застрахователните резерви в дългови ценни книжа, в това 
число ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България или от 
държава членка, акции, дялове в инвестиционни дружества и договорни фондове, 
депозити във финансови институции и недвижими имоти, необременени с тежести. 

Управителният съвет на ЗД Евроинс АД определя инвестиционната политика на 
дружеството в съответствие с Кодекса за застраховането и вътрешно-
устройствените си актове. Инвестиционната политика на дружеството цели да 
осигури адекватна ликвидност за обслужване на ангажиментите за плащане и да 
поддържа приемливо ниво на риск на инвестираните средства.  

Дружеството управлява активите при спазване принципите на надеждност, 
ликвидност, доходност, диверсификация и предпазливост. В своята съвкупност, 
инвестициите на дружеството следва да отговарят на правилата за 
диверсификация, регламентирани в Кодекса за застраховането. 
Инвестиране на застрахователните резерви 

Инвестиции (хил. лв.) 2005 2006 2007 Септември 
2008

Ценни книжа, издадени или гарантирани от 
Република България или от държава членка 

1 294 3 690 4 664 2 880 

Акции и други ЦК с променлив доход 1 392 1 210 2 693 2 368 

Дългови ЦК с променлив доход 
/корпоративни и ипотечни облигации/ 

1 186 3 241 2 980 2 735 

Право на собственост в/у земя и сгради   736 4 073 5 173 5 133 

Дялове в колективни инвестиционни схеми  -  719 5 298 3 125 

Депозити и парични средства на каса 2 780 4 919 3 983 2 011 

Вземания от застраховани лица  - 1 800  2 477 14 226 

Вземания от презастрахователи - 3 304 10 200 10 662 

Вземания по възстановени данъци - 414 - - 

Общо инвестиции за покритие на резерва 7 388* 23 371 37 468 43 140 

*Нетни застрахователни резерви 

WWW.EUROINS.BG 39



РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 
ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА 

 

ЗД Евроинс АД се придържа към балансирана консервативна стратегия на 
инвестициите. Тази стратегия поставя акцента върху сигурността на инвестициите. 
Сигурността на инвестицията се измерва с риска от неплащане, забавяне в 
плащането и неблагоприятна промяна на пазарната цена. Балансирания характер 
на провежданата инвестиционна политика намира изражение в разумното 
диверсифициране на портфейла и предпазливото инвестиране предимно в  
дълговите ценни книжа, издадени от правителството на Република България, 
правителства на държави-членки на ЕС, облигации, издадени от местни банки и 
първокласни чуждестранни финансови институции, и банкови депозити. 

За осъществяването на инвестиционната си политика ЗД Евроинс АД ползва 
професионални услуги на инвестиционни посредници, получили разрешение за 
извършване на сделки в страната и чужбина. 

До 2005 г., съгласно разпоредбите на отменения Закон за застраховането, 
изискванията към застрахователите бяха насочени към покритие на нетните 
застрахователни резерви.  

През 2006 г., с влизането в сила на Кодекса за застраховането, бяха извършени 
съществени промени в нормативната уредба, уреждащи обхвата на допустимите 
инвестиции за покритие на застрахователните резерви и начина на тяхното текущо 
оценяване. Промените засегнаха формирането на пренос-премийния резерв, който 
следва да бъде изчисляван на база начислени застрахователни премии (обща 
стойност на сключените застрахователни договори) за разлика от използваната 
преди това политика, базирана на реално получените застрахователни премии. 
Вследствие на това, застрахователите заделят резерви и върху договорената, но 
неполучена (отсрочена) част от застрахователните премии. От друга страна 
разпоредбите на Кодекса позволиха за покритие на застрахователните резерви да 
бъдат използвани и част от вземанията по тези договори. 

Високият растеж на премийния приход на ЗД Евроинс АД през последните години и 
налагащата се практика за сключване на застрахователни договори на разсрочено 
плащане налагат заделянето на повече собствени средства за покритие на 
застрахователните резерви. Очакваните парични постъпления от бъдещото 
публично предлагане ще обезпечат в достатъчна степен покритието на резерва и 
ще направят възможно поддържането и през следващите години на висок ръст на 
премийния преход. 

X. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ  

Размерът на собствения капитал на ЗД Евроинс АД към 30.09.2008г. е над 18 млн. 
лв. Размерът на акционерния (вписания) капитал е 10 млн. лв. и превишава 
значително установения от Кодекса за застраховането минимално изискуем праг от 
6.4 млн. лв.  

Основен източник на вътрешна ликвидност (финансиране на текуща дейност и 
развитие на клоновата мрежа) през последните три години са акционерния капитал, 
печалбата и самостоятелно генерираните положителни парични потоци дължащи се 
на приходите от основна дейност. Положителният финансов резултат за последните 
три години гарантира запазването на този източник и в бъдеще. Дружеството не 
ползва значителни външни източници на ликвидност за финансиране на дейността 
си. 
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Капиталова структура (хил. лева) 2005 2006 2007 Септември 
2008

1. Обща сума на пасива / актива (БС)  28 494 42 861 52 887 53 623 

2. Собствен Капитал (СК)  7 295 17 012 21 389 18 191 

3. Привлечен капитал (ПК) 21 199 25 849 31 498 35 432 

4. Отношение Собствения капитал към 
балансовата сума (СК/БС) 0.26 0.40 0.40 0.34 

5. Отношение на привлечени капитал към 
балансовата сума (ПК/БС) 0.74 0.60 0.60 0.66 

6. Отношение на собствения към 
привлечения капитал (СК/ПК) 0.34 0.66 0.68 0.51 

7. Капиталова структура (коефициент на 
задлъжнялост)  (ПК/СК) 2.91 1.52 1.47 1.95 

Капиталовата структура на ЗД Евроинс АД е стабилна. Размерът на собствения 
капитал е 34% от общата балансова сума, което осигурява на дружеството 
достатъчна стабилност на компанията. 

Паричните потоци на дружеството са изключително балансирани, въпреки високите 
обороти. Съществено влияние върху паричния поток през 2006г. оказват 
положителния поток от 4,950 хил. лв., получен в резултат на емитиране на нови 
акции чрез публично предлагане. 

 

Парични потоци 2005 2006 2007 Септември 
2008

Нетни парични потоци от основна 
дейност  1 400  (1 970) 245  (424) 

Нетни парични потоци от инвестиционна дейност 423  (872) (1 634) 86  

Нетни парични потоци от финансова дейност (285) 4 213  (1 886) (486) 

Изменение на паричните средства в периода 1 538  1 371  (3 275) (824) 

Паричните средства в началото на периода 5 027  6 565  7 936  4 661  

Паричните средства в края на периода 6 565  7 936  4 661  3 837  

В застрахователния бизнес се разглеждат понятията фактическа и необходима 
платежоспособност. Фактическата платежоспособност представлява размера на 
собствените средства, намалени с размера на нематериалните активи. Собствените 
средства са освободените от всякакви задължения средства на застрахователя и 
размерът им се определя, съгласно Наредбата за собствените средства и границата 
на платежоспособност  на застрахователните и здравноосигурителните дружества. 
Фактическата платежоспособност трябва да бъде най-малко равна на 
необходимата, т.е. на изчислената граница на платежоспособност и се определят 
съгласно горепосочената наредба.   

Съотношението между фактическата и необходимата платежоспособност 
представлява коефициентът на платежоспособност на застрахователното 
дружество. Той показва в каква степен фактическата платежоспособност превишава 
необходимата. Коефициентът на платежоспособност на  ЗД Евроинс АД към 
31.12.2007 година е 2.12 при 1.75 за 2006 година и 1.29 за 2005 година. Дружеството 
разполага с достатъчен размер на собствени средства, който да обезпечи 
изплащането на задължения  в по-голям размер от заложените параметри при 
формирането на застрахователните тарифи и резерви. 
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Платежоспособност 2005 2006 2007 09.2008 

1. Фактическа платежоспособност 
(хил. лева)  5 902 11 729 15 773 16 939 

2. Необходима платежоспособност  
(граница на платежоспособност) (хил. лева) 4 580 6 511 7 453 9 697 

3. Коефициент на платежоспособност 
(т.1/т.2) 1.29 1.75 2.12 1.75 

4. Гаранционен капитал 
(2*1/3)  (хил.лева) 1 527 2 233 2 484  3 232 

5. Коефициент (фактическа 
платежоспособност / гаранционен 
капитал) > 1  

3.87 5.25 6.35 5.24 

Гаранционния капитал съставлява една трета от границата на платежоспособност 
или 2,484 хил. лв. Собствените средства, намалени с нематериалните активи 
превишават и размера на гаранционния капитал. Дружеството разполага с 
достатъчни по размер активи и собствени средства, които му позволяват  да 
посреща текущите си задължения по обслужване на сключените застрахователни 
договори. 

XI. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА  ДЕЙНОСТ,  
ПАТЕНТИ  И ЛИЦЕНЗИИ 

През последните години ЗД Евроинс АД обогати гамата на предлаганите 
застрахователни продукти с нови продукти, като: 1) застраховка на моторни 
превозни средства срещу пътнотранспортно произшествие, посетено на място от 
органите на полицията с лимит на отговорност до 1 000 (хиляда) лева; 2) 
застраховка на облигационен заем; 3) разни финансови рискове; 4) удължена 
гаранция на моторни превозни средства; 5) задължителна застраховка 
“професионална отговорност в проектирането и строителството”; 6) професионална 
отговорност на доставчиците на удостоверителни услуги по смисъла на Закона за 
електронния подпис и електронния документ; 7) професионална отговорност на 
адвокати; 8) отговорност при извършване на хотелиерска или ресторантьорска 
дейност; 9) отговорност при извършване на агентска дейност – продажба на 
самолетни билети; 10) отговорност при продажба на стоки чрез електронен магазин; 
11) застраховка на правни разноски; 12) застраховка помощ при пътуване. 

XII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕНДЕНЦИИТЕ 

ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ ЗА ПОСЛЕДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА 

 Изпреварващ темп на развитие спрямо застрахователния пазар, като цяло. 

 По прогнозни данни премийния приход за 2008 година се очаква да бъде 
съответно около 85 млн. лв., при общ премиен приход на общозастрахователния 
пазара през 2008 година от 1,5 – 1,6 млрд. лева. 

 Нарастване на пазарния дял на дружеството до 5.35% към 30.08.2008 година 
предполага достигането на 5.5% пазарен дял в края на 2008 година;  
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 Намаляване на рисковите показатели и поддържане на адекватни по размер и 
структура застрахователни резерви. 

 Увеличение с 15% на общия размер на резервите към 30.09.2008г. на база 
началото на 2008г. В същия период нетните застрахователни резерви нарастват 
с 21%. 

 Увеличение размера на сумата на актива. Сумата на актива към 30.09.2008 
година отбелязва 20% ръст на база аналогичния деветмесечен период на 2007г. 
Спрямо началото на 2008г. този ръст е 1.4%.  

 Регистриране на загуби от инвестиции в ценни книжа в размер на 1,774 хил. лв., 
като пряк резултат от стагнацията на финансовите пазари. 

ЗД Евроинс АД възнамерява да предлага застрахователни продукти на съответния 
международен пазар в областта на автомобилното застраховане, което заема близо 
80% от реализирания от дружеството премиен приход за 2007. Положителните 
очаквания за успешно развитие на бизнеса на европейския застрахователен пазар 
се базират на конкретни предимства на компанията като: 

• бърза и съвременна информационна система, позволяваща работа в реално 
време;  

• възможност за предлагане на продукти на по-изгодни цени поради ниския дял 
на административните разходи в компанията и благоприятната данъчна 
обстановка в страната; 

• наличието на подготвен екип. 

Плановете са през първите три години от оперирането на “ЗД Евроинс” АД на 
международния пазар това да става изключително чрез посредничеството на 
местни подписвачески агенции, а в последствие, в зависимост от перспективите за 
развитие на съответния пазар, и чрез откриването на представителство в 
съответната държава. 

Дружеството поддържа обща тенденция за непрекъснато обогатяване на 
продуктовата структура. 

Не се очаква глобалната финансова криза да окаже значително влияния върху 
резултатите на дружеството през последното тримесечие на 2008г. Влиянието на 
кризата върху застрахователните приходи до края на годината ще бъде ограничено, 
предвид задължителния характер на застраховката „Гражданска отговорност” на 
автомобилиста. Не се очакват значителни загуби от инвестиции в ценни книжа. 

До неточност в направените прогнози по отношение премийния приход на 
дружеството и свързаните с това показатели могат да доведат бъдещи промени в 
Кодекса на застраховането в частта му, регулираща продажбата застраховката 
“Гражданска отговорност” на автомобилистите. Като застраховка, заемаща между 
20% и 30% от премийния приход на голяма част от дружествата, извършващи 
общозастрахователна дейност в България, евентуалните промени в тарифите по 
тази застраховка биха довели до чувствителни промени на обема на пазара като 
цяло.  

Неточност на предоставената в проспекта информация може да произлезе от 
самото естество на дейността извършвана от ЗД Евроинс АД, а именно – оценка 
очакваното проявление на случайни фактори. Промени в характера или честотата 
на проявление на покриваните от дружеството рискове биха могли пряко да 
допринесат за промяна в основните финансови показатели, тъй като за управление 
на тези рискове е използвана статистическа информация, налична на Българския и 
Европейския застрахователен пазар.  

WWW.EUROINS.BG 43



РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 
ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА 

 

XIII. ПРОГНОЗНИ  ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ  СТОЙНОСТИ НА 
ПЕЧАЛБИТЕ 

Дружеството не представя прогнози за печалбите. 

XIV. АДМИНИСТРАТИВНИ , УПРАВИТЕЛНИ  И НАДЗОРНИ  ОРГАНИ  
И  ВИСШЕ  РЪКОВОДСТВО  

ЗД Евроинс АД е с двустепенна система на управление – Надзорен съвет и 
Управителен съвет. 
Съветите са в състав от по 3 физически лица. В съотвествие с изискването на чл. 
116а, ал. 2 от ЗППЦК независим член на Надзорния съвет на ЗД Евроинс АД е 
Председателят на Надзорния съвет Виолета Даракова. 

В дружеството е назначен един прокурист. 

В съответствие с нормативните изисквания в дружеството са назначени отговорен 
актюер, директор за връзки с инвеститорите и ръководител вътрешен контрол, които 
могат да бъдат причислени към основния ръководен състав в емитента. 

Оперативното ръководство и представителството на емитента се осъществяват от 
изпълнителните му директори и прокуриста на дружеството заедно и поотделно. 

НАДЗОРЕН СЪВЕТ: 
ИМЕ: Виолета Василева Даракова 
Длъжност: Председател на Надзорния съвет, Независим член 
Служебен адрес: гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 16 
Квалификация и относим 
професионален опит: 

Завършила е висшето си образование в СУ “Климент Охридски”, 
специалност “Право”. 
Започва работа като юрист в АПК - гр. Перник, след това 
юрисконсулт и главен юрисконсулт на ДЗИ – Софийски градски 
клон. За известно време е в строителството като главен 
юрисконсулт на СО “Инжстрой”, за да се върне след 5 години в 
застраховането – през 1992 година, като главен юрисконсулт на 
ЗПК “Орел” АД. Когато компанията създава СЗПК “Балкан” АД, тя 
става изпълнителен и главен изпълнителен директор, а след 
закриването й отново е изпълнителен директор на ЗПК “Орел” 
АД. 
От 1998 г. участва в основаването и изграждането на 
“Зaстрахователно дружество Евроинс” като председател на 
Управителния съвет и изпълнителен директор. 

Данни за извършвана дейност 
и значителни участия извън 
емитента към настоящия 
момент: 

няма 

Данни за участия в 
управлението и/или 
собствеността на други 
дружества (извън 
горепосочените) през 
последните 5 години: 

От 2003 – понастоящем: Заместник-председател на сдружение 
“Асоциация на българските застрахователи”. 
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Наказателна, 
административнонаказателна 
и професионална 
отговорност през последните 
5 години: 

Лицето: 
- не е осъждано за измама и/или др. престъпление; 
- не са му налагани административни наказания или 
принудителни административни мерки, в т.ч. санкции от 
професионална организация във връзка с дейността му; 
- в качеството си на отговорно лице не е въвличано пряко или 
чрез свързани лица в процедури по несъстоятелност, 
ликвидация или управление от синдик; 
- не е лишавано от съд от правото да участва в управлението на 
дадено дружество, съответно да заема материалноотговорна 
длъжност. 

Роднински връзки с друг член 
на съветите или ръководния 
състав: 

няма 

Период на заемане на 
длъжността: 

От: 06. 08. 2007 
Настоящият мандат на лицето изтича на 16.07.2010г. 

Договори по чл. 240б от 
Търговския закон /договори 
сключени с дружеството, 
които излизат извън 
обичайната му дейност или 
съществено се отклоняват от 
пазарните условия/: 

Няма такива 

Притежавани акции от 
капитала на емитента: 

Брой: 0 

 
ИМЕ: Георги Благов Денков 
Длъжност: Заместник-председател на Надзорния съвет  
Служебен адрес: гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 16 
Квалификация и относим 
професионален опит: 

Завършва средно образование в икономически техникум “Георги 
Стефанов” – гр. Пазарджик. През 1987 г. завършва СУ ”Климент 
Охридски”, специалност “Право”. След това е бил 
последователно съдебен кандидат в Пазарджишкия окръжен съд, 
докторант по право в Института по правни науки при БАН, 
юрисконсулт на Община Правец, секретар на Община Правец, 
юрист в Поземлената комисия на Община Правец, юрист в 
Архитектурно –градоустройствената комисия на Община Правец. 
От 1993 г. досега е адвокат в Софийската адвокатска колегия. От 
1994 г. до 1997 г. е адвокат в адвокатско дружество "Батков, 
Стоев, Ботев и съдружници", а от 1997 г. е със самостоятелна 
адвокатска кантора. От 1994 г. е преподавател в Юридическия 
факултет на СУ "Свети Климент Охридски" по Обща теория на 
правото. От 1999 г. е хоноруван преподавател в Нов български 
университет. Притежава научна степен "доктор по право" и 
научно звание "главен асистент". Публикувал е редица научни 
статии и рецензии в областта на общотеоретичните аспекти на 
държавата и правото. Взел е участие в различни научни 
конференции. Член е на Българската асоциация по философия 
на правото и социална философия. Има дългогодишен опит от 
своето участие в управлението на редица търговски дружества, 
включително такива, занимаващи се със холдингова, 
застрахователна и лизингова дейност. Като адвокат се е 
занимавал предимно с търговско, облигационно и 
застрахователно право, както и с ценни книжа. Взел е участие в 
редица работни групи към Асоциацията на Българските 
застрахователи и Народното събрание по изготвянето на 
отделни нормативни актове. Завършила е висшето си 
образование в СУ “Климент Охридски”, специалност “Право”. 

Данни за извършвана дейност 
и значителни участия извън 
емитента към настоящия 
момент: 

Няма друга извършвана самостоятелна дейност, освен 
посочената по-горе научна, адвокатска и управленска дейност.  
Има значителни участия в капитала на дружества, извън 
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емитента, както следва: 
От 1998 г. – и понастоящем: едноличен собственик “ИТАЛТЕХ 
СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД; 
От 1998 г. – и понастоящем: едноличен собственик на "ДАБЪЛ 
КОМ" ЕООД; 

Данни за участия в 
управлението и/или 
собствеността на други 
дружества (извън 
горепосочените) през 
последните 5 години: 

Има участие като член на управителните органи и/или в 
собствеността на други дружества, освен емитента, през 
последните 5 години, както следва: 
От 2006 г. – до 2008 г. – член на Съвета на директорите 
"СКАНДИНАВИЯ МОТОРС" ЕАД,  
От 1999 г. – до 2006 г. - член на Съвета на директорите на 
"СТАРКОМ ХОЛДИНГ" АД,  
От 2004 – и понастоящем - член на Съвета на директорите на 
"ЕВРОЛИЙЗ АУТО" АД; 
От 2006 г. – до 2008 г. - член на Съвета на директорите на 
"ЕВРОЛИЙЗ АСЕТ ЛИЗИНГ" ЕАД;  
2008 г. – член на Съвета на директорите на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" 
АД - гр. Скопие, Република Македония” 

Наказателна, 
административнонаказателна 
и професионална 
отговорност през последните 
5 години: 

Лицето: 
- не е осъждано за измама и/или др. престъпление; 
- не са му налагани административни наказания или 
принудителни административни мерки, в т.ч. санкции от 
професионална организация във връзка с дейността му; 
- в качеството си на отговорно лице не е въвличано пряко или 
чрез свързани лица в процедури по несъстоятелност, 
ликвидация или управление от синдик; 
- не е лишавано от съд от правото да участва в управлението на 
дадено дружество, съответно да заема материалноотговорна 
длъжност. 

Роднински връзки с друг член 
на съветите или ръководния 
състав: 

няма 

Период на заемане на 
длъжността: 

От: 17. 01. 2000г. 
Настоящият мандат на лицето изтича на 16.07.2010г. 

Договори по чл. 240б от 
Търговския закон /договори 
сключени с дружеството, 
които излизат извън 
обичайната му дейност или 
съществено се отклоняват от 
пазарните условия/: 

Няма такива 

Притежавани акции от 
капитала на емитента: 

Брой: 100 

 
ИМЕ: Ради Георгиев Георгиев 
Длъжност: Член на Надзорния съвет 
Служебен адрес: гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 16 
Квалификация и относим 
професионален опит: 

Завършва СУ ”Климент Охридски”, специалност “Право”. Член е 
на Софийска адвокатска колегия, работи като адвокат от 1996 г. 

Данни за извършвана дейност 
и значителни участия извън 
емитента към настоящия 
момент: 

От 1998 – понастоящем – едноличен собственик на капитала на 
“Лаудспикърс Си Ей” ЕООД  
Адвокатско дружество „Калайджиев, Георгиев & Минчев” – 
съдружник 

Данни за участия в 
управлението и/или 
собствеността на други 
дружества (извън 
горепосочените) през 
последните 5 години: 

От 1995 – до 2006 – съдружник “Корпорит адвайзърс” ООД, 
От 1996 – до 2006 – член на Надзорния съвет на “Еврохолд” АД,  
От 2002 – до 2006 – изпълнителен член на Съвета на 
директорите на “Старком холдинг” АД,  
От 2002 – до 2006 – съдружник в “Ийстло” ООД,  
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От 2003 – до 2007 – съдружник в “Ийстлофърм” ООД,  
От 2005 – до 2007 – член на Съвета на директорите на “СИИ 
секюритиз” АД. 

Наказателна, 
административнонаказателна 
и професионална 
отговорност през последните 
5 години: 

Лицето: 
- не е осъждано за измама и/или др. престъпление; 
- не са му налагани административни наказания или 
принудителни административни мерки, в т.ч. санкции от 
професионална организация във връзка с дейността му; 
- в качеството си на отговорно лице не е въвличано пряко или 
чрез свързани лица в процедури по несъстоятелност, 
ликвидация или управление от синдик; 
- не е лишавано от съд от правото да участва в управлението на 
дадено дружество, съответно да заема материалноотговорна 
длъжност. 

Роднински връзки с друг член 
на съветите или ръководния 
състав: 

Няма 

Период на заемане на 
длъжността: 

От: 21. 04. 2003  
До: Настоящият мандат на лицето изтича на 16.07.2010г. 

Договори по чл. 240б от 
Търговския закон /договори 
сключени с дружеството, 
които излизат извън 
обичайната му дейност или 
съществено се отклоняват от 
пазарните условия/: 

Няма такива 

Притежавани акции от 
капитала на емитента: 

Брой: 600 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: 

ИМЕ: Златолина Иванова Мукова 
Длъжност: Председател на Управителния съвет 
Служебен адрес: гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 16 
Квалификация и относим 
професионален опит: 

Притежава над 10 годишен опит в областта на стопанското 
управление и финансовия мениджмънт. Кариерата й включва 
редица ръководни длъжности в обществения и частен сектор 
като изпълнителен директор, финансов директор и вътрешен 
контрольор на частни дружества, заместник – министър на 
транспорта и съобщенията, отговарящ за финансите, 
европейската интеграция и структурната реформа, мениджър в 
„Български Пост – приватизационен фонд”, основан от 
Европейската банка за възстановяване и развитие. Златолина 
Мукова е възпитаник на транспортния факултет на Техническия 
Университет в София, притежава магистърска степен по 
икономика от Университета за Национално и световно 
стопанство, София и Сертифицирана диплома по счетоводство и 
финанси от Асоциацията на експерт-счетоводителите, 
Великобритания. 

Данни за извършвана дейност 
и значителни участия извън 
емитента към настоящия 
момент 

От 2004 – понастоящем – независим член на Съвета на 
директорите на “Софика Груп” АД 
 

Данни за участия в 
управлението и/или 
собствеността на други 
дружества (извън 
горепосочените) през 
последните 5 години: 

От 2005 – до 2007 – Изпълнителен член на Съвета на 
директорите на “Софика Груп” АД  
 

Наказателна, 
административнонаказателна 

Лицето: 
- не е осъждано за измама и/или др. престъпление; 
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и професионална 
отговорност през последните 
5 години: 

- не са му налагани административни наказания или 
принудителни административни мерки, в т.ч. санкции от 
професионална организация във връзка с дейността му; 
- в качеството си на отговорно лице не е въвличано пряко или 
чрез свързани лица в процедури по несъстоятелност, 
ликвидация или управление от синдик; 
- не е лишавано от съд от правото да участва в управлението на 
дадено дружество, съответно да заема материалноотговорна 
длъжност. 

Роднински връзки с друг член 
на съветите или ръководния 
състав: 

няма 

Период на заемане на 
длъжността: 

От: 01. 09. 2007 г.  
Настоящият мандат на лицето изтича на 16.07.2010г. 

Договори по чл. 240б от 
Търговския закон /договори 
сключени с дружеството, 
които излизат извън 
обичайната му дейност или 
съществено се отклоняват от 
пазарните условия/: 

Няма такива 

Притежавани акции от 
капитала на емитента: 

Брой: 0 

 
ИМЕ: Йоанна Цветанова Христова 
Длъжност: Изпълнителен директор 
Служебен адрес: гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 16 
Квалификация и относим 
професионален опит: 

Завършила е висше образование в СУ “Климент Охридски”, 
магистър “Физика” и притежава допълнителни специализации и 
професионален сертификат по мениджмънт от Висше училище 
по мениджмънт към НБУ и от Open University, London. От 2002 г. е 
работила като консултант в областта на маркетинга и 
продажбите, в развитието на клонова и агентска мрежа на “ЗД 
Евроинс” АД. От 2004 г. до 2007 г. е Изпълнителен директор и 
представляващ “ЕВРОИНС – Здравно осигуряване” АД (с 
предишно наименование “ЗОК Свети Николай Чудотворец” АД). 

Данни за извършвана дейност 
и значителни участия извън 
емитента към настоящия 
момент; 

От 1999 – понастоящем: управител на “Еспас ауто” ЕООД  

Данни за участия в 
управлението и/или 
собствеността на други 
дружества (извън 
горепосочените) през 
последните 5 години: 

От 2001 – понастоящем: член на Съвет на директорите на 
“Капитал – 3000” АД 

Наказателна, 
административнонаказателна 
и професионална 
отговорност през последните 
5 години: 

Лицето: 
- не е осъждано за измама и/или др. престъпление; 
- не са му налагани административни наказания или 
принудителни административни мерки, в т.ч. санкции от 
професионална организация във връзка с дейността му; 
- в качеството си на отговорно лице не е въвличано пряко или 
чрез свързани лица в процедури по несъстоятелност, 
ликвидация или управление от синдик; 
- не е лишавано от съд от правото да участва в управлението на 
дадено дружество, съответно да заема материалноотговорна 
длъжност. 

Роднински връзки с друг член 
на съветите или ръководния 
състав: 

Няма 
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Период на заемане на 
длъжността: 

От: 20. 08. 2008  
Настоящият мандат на лицето изтича на 16.07.2010г. 

Договори по чл. 240б от 
Търговския закон /договори 
сключени с дружеството, 
които излизат извън 
обичайната му дейност или 
съществено се отклоняват от 
пазарните условия/: 

Няма такива 

Притежавани акции от 
капитала на емитента: 

Няма такива 

Йоанна Цветанова Христова е избрана за член на Управителния съвет на ЗД 
ЕВРОИНС АД с решение по Протокол от заседание на Надзорния съвет на 
емитента, проведено на 15.07.2008 г. На същото заседание Надзорният съвет 
прекратява членството на Кирил Иванов Бошов в УС на ЗД ЕВРОИНС АД и го 
освобождава от отговорност в качеството му на Председател на УС и Главен 
изпълнителен директор на емитента до този момент, съответно вписва като нов 
Председател на УС Златолина Иванова Мукова (досегашен Заместник-председател 
на УС). 

С решение по Протокол от заседание на УС на емитента, проведено на 16.07.2008 г. 
Йоанна Христова е избрана за изпълнителен директор на дружеството, като й е 
възложено оперативното управление и представителството на ЗД ЕВРОИНС АД. 
Йоанна Христова е предварително одобрена за член на УС и изпълнителен 
директор на Йоанна Цветанова Христова с Решение № 661-ОЗ от 25.06.2008г. на 
Зам.-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната 
дейност” Ралица Агайн. 
ИМЕ: Антон Йотов Пиронски 
Длъжност: Изпълнителен директор 
Служебен адрес: гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 16 
Квалификация и относим 
професионален опит: 

Притежава магистърска степен по “Приложна математика” от 
ВМЕИ, гр. София. Кариерата му включва над 16 години 
професионален опит в областта на застраховането. В ”ЗД 
Евроинс” АД работи от основаването на компанията, като е 
заемал различни ръководни длъжности, а именно: директор 
“Автомобилно застраховане”, ръководител “Вътрешен контрол”, 
заместник – изпълнителен директор 

Данни за извършвана дейност 
и значителни участия извън 
емитента към настоящия 
момент: 

няма 

Данни за участия в 
управлението и/или 
собствеността на други 
дружества (извън 
горепосочените) през 
последните 5 години: 

няма 

Наказателна, 
административнонаказателна 
и професионална 
отговорност през последните 
5 години: 

Лицето: 
- не е осъждано за измама и/или др. престъпление; 
- не са му налагани административни наказания или 
принудителни административни мерки, в т.ч. санкции от 
професионална организация във връзка с дейността му; 
- в качеството си на отговорно лице не е въвличано пряко или 
чрез свързани лица в процедури по несъстоятелност, 
ликвидация или управление от синдик; 
- не е лишавано от съд от правото да участва в управлението на 
дадено дружество, съответно да заема материалноотговорна 
длъжност. 
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Роднински връзки с друг член 
на съветите или ръководния 
състав: 

няма 

Период на заемане на 
длъжността: 

От: 01. 08. 2007  
До: Настоящият мандат на лицето изтича на 16.07.2010г.) 

Договори по чл. 240б от 
Търговския закон /договори 
сключени с дружеството, 
които излизат извън 
обичайната му дейност или 
съществено се отклоняват от 
пазарните условия/: 

Няма такива 

Притежавани акции от 
капитала на емитента: 

Брой: 200 

ПРОКУРИСТ 

ИМЕ: Димитър Стоянов Димитров 
Длъжност: Прокурист 
Служебен адрес: гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 16 
Квалификация и относим 
професионален опит: 

Притежава магистърска степен по Електроника и автоматика, 
Технически университет – София. От 1998 г. до 2006 г. е бил 
изпълнителен директор на холдинговото дружество “Старком 
Холдинг” АД. От 2005 г. е прокурист на “ЗД Евроинс” АД, като от 
1998 до 2005 г. е бил Директор “Информационно обслужване, 
статистика и анализи” в същото дружество. 

Данни за извършвана дейност 
и значителни участия извън 
емитента към настоящия 
момент: 

От 1996 – понастоящем – Изпълнителен директор на “Кейбъл 
Нетуърк” АД 
От 1997 – понастоящем – едноличен собственик на капитала и 
управител на “Зелени” ЕООД (с предишно наименование 
“Неопластика”  ЕООД) 
От 1999 – понастоящем – член на Съвета на директорите на 
“Старком холд” АД 
От 2000 – понастоящем – член на Съвета на директорите на 
“Еврохотелс” АД 
От 2006 – понастоящем – член на Съвета на директорите на 
“Спортпроект” ЕАД 
От 2006 – понастоящем – Заместник -председател на Надзорния 
съвет на “Еврохолд България” АД 

Данни за участия в 
управлението и/или 
собствеността на други 
дружества (извън 
горепосочените) през 
последните 5 години: 

От 1998 – до 2007: едноличен собственик на капитала и 
управител на “Норд’с старс” ЕООД  
От 1999 – до 2006: Изпълнителен директор на “Старком холдинг” 
АД  
От 2000 – до 2007: Изпълнителен директор на “Старком холдинг” 
АД (с предишно наименование “Българска холдингова 
корпорация” АД) 

Наказателна, 
административнонаказателна 
и професионална 
отговорност през последните 
5 години: 

Лицето: 
- не е осъждано за измама и/или др. престъпление; 
- не са му налагани административни наказания или 
принудителни административни мерки, в т.ч. санкции от 
професионална организация във връзка с дейността му; 
- в качеството си на отговорно лице не е въвличано пряко или 
чрез свързани лица в процедури по несъстоятелност, 
ликвидация или управление от синдик; 
- не е лишавано от съд от правото да участва в управлението на 
дадено дружество, съответно да заема материалноотговорна 
длъжност. 

Роднински връзки с друг член 
на съветите или ръководния 
състав: 

няма 
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Период на заемане на 
длъжността: 

От: 21. 12. 2005 
Договорът му като прокурист е безсрочен  

Сключени с дружеството 
договори, които излизат 
извън обичайната му дейност 
или съществено се 
отклоняват от пазарните 
условия: 

Няма такива 

Притежавани акции от 
капитала на емитента: 

Брой: 0 

 
ОТГОВОРЕН АКТЮЕР 

ИМЕ: Тодор Атанасов Данаилов 
Длъжност: Актюер 
Служебен адрес: гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 16 
Квалификация и относим 
професионален опит: 

Завършил специалност “Застраховане и социална дейност”, 
специализация “Актюерство” в Стопанска академия “Д. А. Ценов” 
– гр. Свищов. Притежава 6-годишен опит в областта на 
застраховането. 

Данни за извършвана дейност 
и значителни участия извън 
емитента към настоящия 
момент; 

От 2007 – понастоящем: Член на Управителния съвет на 
Националното бюро на българските автомобилни 
застрахователи; 
От 2005 – понастоящем: Мениджър на българска група за 
съвместно презастраховане.  

Данни за участия в 
управлението и/или 
собствеността на други 
дружества (извън 
горепосочените) през 
последните 5 години: 

Няма 

Наказателна, 
административнонаказателна 
и професионална 
отговорност през последните 
5 години: 

Лицето: 
- не е осъждано за измама и/или др. престъпление; 
- не са му налагани административни наказания или 
принудителни административни мерки, в т.ч. санкции от 
професионална организация във връзка с дейността му; 
- в качеството си на отговорно лице не е въвличано пряко или 
чрез свързани лица в процедури по несъстоятелност, 
ликвидация или управление от синдик; 
- не е лишавано от съд от правото да участва в управлението на 
дадено дружество, съответно да заема материалноотговорна 
длъжност. 

Роднински връзки с друг член 
на съветите, с прокуриста на 
емитента или с отговорния 
актюер: 

Няма  

Период на заемане на 
длъжността: 

От: май 2002 
Договорът му като отговорен актюер е безсрочен 

Сключени с дружеството 
договори, които излизат 
извън обичайната му дейност 
или съществено се 
отклоняват от пазарните 
условия: 

Няма такива 

Притежавани акции от 
капитала на емитента: 

Брой: 250 
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ИМЕ: Михаил Тенев Тенев 
Длъжност: Ръководител на “Специализирана служба за вътрешен 

контрол”  
Служебен адрес: гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 16 
Квалификация и относим 
професионален опит: 

Притежава висше икономическо образование, със завършена 
специалност “Планиране” и придобита магистърска степен в 
Университета за национално и световно стопанство – гр. София. 
През 1995 г. завършва следдипломна квалификация към 
Селскостопанската академия, със специалност счетоводство, 
през 1998 г.  завършва специализация по маркетинг в Института 
по маркетинг в гр. София, а на следващата година завършва курс 
по ефективен мениджмънт в администрацията към НБУ. 
Фигурира в Списъка на лицата, които могат да бъдат 
назначавани от съда за синдици в производство по 
несъстоятелност по Търговския закон, обнародван в бр. 96 от 18. 
09. 1998 г. на Държавен вестник. Преди да започне работа в ЗД 
Евроинс АД притежава над 20 г. опит, като е заемал различни 
длъжности (експерт, главен експерт, началник управление, 
директор на дирекция) в Министерството на индустрията, 
търговията и услугите, Министерството на индустрията и 
търговията, Министерство на индустрията, Министерство на 
промишлеността, Министерство на икономиката. От 2002 г. е 
директор Вътрешен контрол в ЗД Евроинс АД, а понастоящем 
ръководител на “Специализирана служба за вътрешен контрол” 
(Решение No 850-ОЗ/ 25.09.2006 на зам.-председателя на КФН, 
ръководещ управление „Застрахователен надзор”). 

Данни за извършвана дейност 
и значителни участия извън 
емитента към настоящия 
момент; 

Няма  

Данни за участия в 
управлението и/или 
собствеността на други 
дружества (извън 
горепосочените) през 
последните 5 години: 

Няма 

Наказателна, 
административнонаказателна 
и професионална 
отговорност през последните 
5 години: 

Лицето: 
- не е осъждано за измама и/или др. престъпление; 
- не са му налагани административни наказания или 
принудителни административни мерки, в т.ч. санкции от 
професионална организация във връзка с дейността му; 
- в качеството си на отговорно лице не е въвличано пряко или 
чрез свързани лица в процедури по несъстоятелност, 
ликвидация или управление от синдик; 
- не е лишавано от съд от правото да участва в управлението на 
дадено дружество, съответно да заема материалноотговорна 
длъжност. 

Роднински връзки с друг член 
на съветите, с прокуриста на 
емитента или с отговорния 
актюер: 

Няма  

Период на заемане на 
длъжността: 

От: 08.04.2002 
Договорът е безсрочен 

Сключени с дружеството 
договори, които излизат 
извън обичайната му дейност 
или съществено се 
отклоняват от пазарните 
условия: 

Няма такива 

Притежавани акции от 
капитала на емитента: 

Брой: 200 
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ИМЕ: Мая Стефанова Иванова 
Длъжност: Директор за връзки с инвеститорите 
Служебен адрес: гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 16 
Квалификация и относим 
професионален опит: 

Притежава бакалавърска степен по Публична администрация, 
придобита във факултета по “Управление и Информатика” на 
Университета за национално и световно стопанство – гр. София. 
Притежава бакалавърска степен по втора специалност 
“Маркетинг” от УНСС – гр. София. Има магистърска степен  по 
специалност “Финанси” от Финансово – счетоводния факултет на 
УНСС – гр. София. Работи в структурата на ЗД Евроинс АД от 
2005 г., като от началото на 2006 г. е Директор за връзки с 
инвеститорите.. 

Данни за извършвана дейност 
и значителни участия извън 
емитента към настоящия 
момент; 

Няма  

Данни за участия в 
управлението и/или 
собствеността на други 
дружества (извън 
горепосочените) през 
последните 5 години: 

Няма 

Наказателна, 
административнонаказателна 
и професионална 
отговорност през последните 
5 години: 

Лицето: 
- не е осъждано за измама и/или др. престъпление; 
- не са му налагани административни наказания или 
принудителни административни мерки, в т.ч. санкции от 
професионална организация във връзка с дейността му; 
- в качеството си на отговорно лице не е въвличано пряко или 
чрез свързани лица в процедури по несъстоятелност, 
ликвидация или управление от синдик; 
- не е лишавано от съд от правото да участва в управлението на 
дадено дружество, съответно да заема материалноотговорна 
длъжност. 

Роднински връзки с друг член 
на съветите, с прокуриста на 
емитента или с отговорния 
актюер: 

Няма  

Период на заемане на 
длъжността: 

От: 10.02.2006 
Договорът е безсрочен 

Сключени с дружеството 
договори, които излизат 
извън обичайната му дейност 
или съществено се 
отклоняват от пазарните 
условия: 

Няма такива 

Притежавани акции от 
капитала на емитента: 

Няма 

Не са известни потенциални конфликти на интереси или възникнали такива по 
повод изпълнение на задълженията на горепосочените лица към емитента и техни 
други частни интереси. 

Видно от посоченото по-горе лицата не са сключвали с емитента договори, които 
излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните 
условия. 

Не съществуват споразумения между акционери, клиенти, доставчици на услуги 
и/или други лица, съгласно които да е избирано или назначавано на длъжност някое 
от горепосочените лица. 
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Членовете на управителния и надзорния съвет на емитента са предоставили 
гаранции за своето управление, в съответствие с чл. 52 от Устава на дружеството, в 
размер от 3 (три) месечното им брутно възнаграждение. 

Участията на членовете на управителния и надзорния орган, съответно на 
прокуриста и отговорния актюер, в капитала на емитента са посочени в данните за 
лицата. Не съществуват ограничения във връзка с разпореждане от тези лица с 
притежаваните от тях акции от емитента. 

XV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ  

Данните за изплатеното от емитента брутно възнаграждение на членовете на 
управителните и контролни органи и на висшия ръководен състав  са представени в 
таблицата по-долу. 
Изплатени възнаграждения в лв. 

 Длъжност 2007 Септември 2008 

1. Виолета Даракова Председател на НС 62 508 57 730 

2. Георги Денков Зам. председател на НС 45 230 40 790 

3. Ради Георгиев Член на НС 55 030 50 840 

4. Златолина Мукова Председател на УС 41 103 53 172 

5. Йоанна Христова Изпълнителен директор - 10 286 

6. Антон Пиронски Изпълнителен директор 41 884 59 146 

7. Димитър Димитров Прокурист 57 773 44 880 

8. Тодор Данаилов Актюер 30 804 26 332 

9. Михаил Тенев Директор „Вътрешен контрол” 19 631 18 612 

10. Мая Иванова Директор „Връзки с инвеститорите” 14 449 13 542 

Гореизброените лица не са получавали непарични възнаграждения, нито суми за 
изплащане на пенсии, компенсации при пенсиониране или други подобни 
обезщетения, съответно с лицата не са договаряни условни или разсрочени 
възнаграждения. 

XVI. ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ  ОРГАНИ  

В съответствие с устава на ЗД Евроинс АД, членовете на Управителния и 
Надзорния съвет на дружеството се избират с мандат от три години и могат да 
бъдат преизбирани без ограничение. Датите, на които изтичат текущите срокове за 
заемане на длъжността от настоящите членове на управителния и контролния орган 
на емитента са посочени в предходната точка в данните за лицата. 

В нито един от договорите за възлагане на управление, сключени със ЗД Евроинс 
АД не са предвидени компенсации или обезщетения, които членовете на съветите 
биха получили при предсрочното им прекратяване. 

На основание чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит, Общото 
събрание на акционерите на ЗД Евроинс АД (от 28 ноември 2008 г.) избира одитен 
комитет в състав от 3 (трима) члена с мандат 3 (три) години. 

 Виолета Василева Даракова; 
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 Георги Благов Денков; 

 Христо Георгиев Ценев. 

ЗД Евроинс АД е приел и прилага Програма за прилагане на международно 
признатите стандарти за добро корпоративно управление съгласно изискванията на 
ЗППЦК. Тази програма урежда основните насоки и принципи на доброто 
корпоративно управление на ЗД Евроинс АД и защитата на правата на неговите 
акционери, в съответствие с международно признатите стандарти и при спазване на 
разпоредбите на българските законови и подзаконови нормативни актове. 
Програмата се актуализира ежегодно и при констатирана необходимост и всеки 
инвеститор може да се запознае с нея на интернет-страницата на емитента 
www.euroins.bg , раздел „Център за инвеститорите”. 

XVII. ЗАЕТИ  ЛИЦА 

Към 30.09.2008г. в компанията има 425 служителя. Броят на заетите лица се 
увеличава плавно през изминалите години. 

 2005 2006 2007 09. 2008 

Служители в края на периода 372 395 402 425 

Ръст в % - 6.2 % 1.8 % 5.7 % 

През предходните три финансови години няма съществени промени в броя на 
служителите. 

Основните категории служители по вид дейност за последната финансова година – 
2007 г. – са: директор на застрахователна дирекция; главен юрисконсулт; 
юрисконсулт; финансов директор; главен счетоводител; счетоводител; човешки 
ресурси;  мениджър-презастраховане; мениджър реклама; завеждащ сектор; 
завеждащ служба; експерт ликвидация на щети; оценител застрахователни загуби; 
технически сътрудник ликвидация и калкулация на щети; експерт агентска мрежа; 
технически сътрудник архив; експерт регресни искове; експерт управление на 
продажбите; експерт застраховане; технически сътрудник огледи; регионален 
координатор ликвидация на щети и регресни рискове; регионален застрахователен 
посредник; технически сътрудник застраховане; технически организатор 
застраховане; застраховател; оператор- електронна обработка на информацията; 
касиер-счетоводител; приложен програмист; техническо осигуряване компютърни 
системи; техник софтуер; деловодител; шофьор; секретар. 

В разглеждания период емитентът не наема временно заети лица.  В структурата на 
емитента няма профсъюзни организации на служителите. 

Членове на Управителния и Надзорния съвет притежават акции от капитала на 
емитента, както следва: 

 Длъжност Брой акции  

Надзорен съвет   

1. Виолета Даракова Председател на Надзорния съвет 0 

2. Георги Денков Зам.-председател на Надзорния съвет 100 

3. Ради Георгиев Независим член на Надзорния съвет 600 

Управителен съвет   

WWW.EUROINS.BG 55

http://www.euroins.bg/


РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 
ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА 

 

WWW.EUROINS.BG 56

1. Златолина Мукова Председател на Управителния съвет 0 

2. Йоанна Христова Изпълнителен член на Управителния съвет 0 

3. Антон Пиронски Изпълнителен член на Управителния съвет 200 

Общо:  900 

Не са издавани опции за придобиване на акции от дружеството в полза на 
управителните органи, служителите или трети лица. 
Към датата на изготвяне на настоящия документ няма постигнати споразумения или 
други договорености със служителите на емитента за участието им в капитала на 
дружеството. 

XVIII. МАЖОРИТАРНИ  АКЦИОНЕРИ  

ОСНОВНИ АКЦИОНЕРИ, ПРИТЕЖАВАЩИ 5 НА СТО ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ АКЦИИТЕ С ПРАВО 
НА ГЛАС 
(или участие, което подлежи на публично оповестяване, в съотвествие с чл. 145 и сл. от ЗППЦК) 
 
Наименование “ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД 
ЕИК 175394058 
Капитал Размер: 268262791 лв. 

Вид акции: налични, поименни, непривилегировани – 220080991 броя, 
Номинал: 1 лев 
Вид акции: налични, поименни, привилигировани – 48181800 броя, 
Номинал: 1 лев 

Управление Съвет на директорите: 
1. Кирил Иванов Бошов (представляващ) 
2. Златолина Иванова Мукова (представляващ) 
3. Борислав Николаев Фесчиев 
4. Велислав Милков Христов 

Седалище и адрес на 
управление 

гр. София (1797), бул. "Г. М. Димитров" №16 
 

Контакти:  
 

Тел: 9651651 
Факс: 9651652 
E-mail: office@eurohold.bg 
URL: www.eurohold.bg 

Брой акции с право на 
глас от капитала на 
емитента 

Към датата на изготвяне на настоящия документ акционерът притежава 
7,000,043 (седем милиона четиридесет и три) акции с право на глас от 
капитала на емитента 

Процентен дял на 
притежаваните акции 
с право на глас от 
капитала на емитента 

Притежаваните от акционера акции с право на глас от капитала на 
емитента му дават право на 70.00% (седемдесет на сто) от гласовете в 
общото събрание на емитента  

Съществена 
информация за 
мажоритарния 
акционер 

1. Едноличен собственик на капитала му е “Еврохолд България" АД. 
100% дъщерен застрахователен подхолдинг. 
2. На 10 август 2008 година в Търговския регистър е вписано увеличение на 
капитала на Евроинс Иншурънс Груп ЕАД. Капиталът на дружеството е 
увеличен до 239 462 800 лева с 48 181 800 лева, разпределени в толкова 
броя привилигировани акции. Средствата за увеличението на капитала в 
размер на 24 635 000 евро са осигурени чрез финансиране от Global 
Finance, Гърция, чрез управлявания от него фонд за дялово инвестиране 
South Eastern Europe Fund (SEEF), което ще бъде конвертирано в 
акционерно участие в Евроинс Иншурънс Груп ЕАД след получаване на 
всички регулаторни разрешения в страните, в които застрахователния 
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подхолдинг на Еврохолд България АД има дъщерни компании – България, 
Румъния и Македония. Фондът за дялов капитал Global Finance е основан 
през 1991 г. в Атина. Към момента има инвестиции в над 60 компании от 
България, Гърция и Румъния и управлява активи за над 850 млн. евро. 
Дейността му в България включва инвестиции в кафе веригата Onda Coffee 
Break, "Телетек груп", CallPoint New Europe и "Никас България". В 
портфейла на фонда влизат още мажоритарни дялове от производителя на 
замразени картофи "Роял потейтос" и компанията за дигитален 
широколентов печат "Типо принт". Сред българските дружества, от които 
Global Finance вече е излязъл, са веригата магазини "Фамилия", "Чипита 
България", "Мобилтел", "Обединена млечна компания" и "Стийлмет". 
На 10 август 2008 година в Търговския регистър е вписано увеличение на 
капитала на Евроинс Иншурънс Груп ЕАД с 28.8 млн. лв. до 268.26 млн. лв. 
чрез емитиране на нова емисия акции, записани от Еврохолд България АД 
срещу направена парична вноска. Средствата за увеличението са 
осигурени от мецанин кредит от Accession Mezzanine Capital II - фонд на 
компанията Mezzanine Management Central Europe, която се занимава с 
финансиране по такива схеми на дружества от Централна и Източна 
Европа. Кредитът е със срок на погасяване седем години, като главницата 
по него ще бъде платена еднократно през 2015 г. 
Набраните средства от двете последователни увеличения на капитала на 
ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП ще бъдат използвани за регионалната 
експанзия на холдинга. 
3. Във връзка с планираното увеличение на капитала при условията на 
публично предлагане, мажоритарният акционер в емитента – ЕВРОИНС 
ИНШУРЪНС ГРУП ЕАД е декларирал намерението си да упражни правата 
си като акционер и да запише максималното възможно количество от 
полагаемия му се брой акции с цел да гарантира успеха на публичното 
предлагане 

 
Към настоящия момент няма други лица, които пряко или непряко в хипотезите на 
чл. 146 от ЗППЦК да притежават дялово участие в размер на повече от 5 на сто от 
акциите с право на глас в капитала на емитента ЗД ЕВРОИНС АД. 

ДРУГИ АКЦИОНЕРИ, ПРИТЕЖАВАЩИ 1 НА СТО ОТ АКЦИИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС 

Акционер Брой акции Дял в капитала 
SKAND. ENSKILDA BANKEN 417 086 4.17 % 
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 
(предоставени като обезпечение по репо-сделка) 

198 900 1.99 % 

MEI-ROEMENIE EN BULGARIJE FONDS N.V. 167 100 1.67 % 
RC2 (CYPRUS) LTD. 162 452 1.62 % 
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 139 543 1.40 % 
BANK OF NEW YORK - OMNIBUS ACCOUNT  
/попечителска сметка/ 

125 980 1.26 % 

АЙ ЕН ДЖИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД 125 692 1.25 % 
ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ 105 914 1.06 % 
ДФ "РАЙФАЙЗЕН /БЪЛГАРИЯ/ ФОНД АКЦИИ" 100 420 1.00 % 

ДАННИ ЗА ЛИЦАТА, КОИТО УПРАЖНЯВАТ КОНТРОЛ ВЪРХУ ЕМИТЕНТА 
Наименование “ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД 
 Данните за лицето са представени по-горе, в качеството му на акционер с 

участие повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на емитента 
Начин на контрол 
върху емитента 
 

Пряк контрол 
Контролът се осъществява по реда на § 1, т. 13, буква “а” от 
Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗППЦК: “Евроинс Иншурънс Груп” 
притежава пряко повече от 50 на сто от акциите с право на глас на 
емитента. 
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Наименование “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД 
ЕИК 175187337 
Капитал Размер: 62497636 лв. 

Вид акции: обикновени, поименни, безналични, 
Брой акции: 62497636, Номинал: 1 лев 

Управление Надзорен съвет: 
1. Асен Милков Христов 
2. Иван Георгиев Мънков 
3. Димитър Стоянов Димитров 
Управителен съвет: 
1. Асен Минчев Минчев (представляващ) 
2. Кирил Иванов Бошов (представляващ) 
3. Симеон Методиев Петков 
4. Ива Христова Гарванска  
5. Борислав Николаев Фесчиев 

Седалище и адрес на 
управление 

гр. София (1797), бул. "Г. М. Димитров" №16 
 

Контакти:  
 

Тел: 9651651, Факс: 9651652 
E-mail: office@eurohold.bg, URL: www.eurohold.bg 

Начин на контрол 
върху емитента 
 

Контрол чрез свързано лице (§ 1, т. 12, буква “а” от ДР на ЗППЦК) 
Контролът се осъществява по реда на § 1, т. 13, буква “а” от ДР на ЗППЦК. 
“Еврохолд България" АД притежава чрез дъщерното си дружество “Евроинс 
Иншурънс Груп” ЕАД повече от 50 на сто от акциите с право на глас на 
емитента. 

Друга информация “Еврохолд България" АД е дъщерно предприятие на “Старком Холдинг” АД, 
град Етрополе, (предишно наименование “Българска Холдингова 
Корпорация” АД ), ЕИК по Булстат 121610851, което пък от своя страна се 
контролира от Асен Милков Христов с над 50 % участие в капитала и 
правата на глас в общото събрание. 

 
НАИМЕНОВАНИЕ “СТАРКОМ ХОЛДИНГ” АД 
ЕИК 121610851 
КАПИТАЛ Размер: 6900000 лв. 

Вид акции: налични, поименни, непривилигировани 
Брой акции: 69000, Номинал: 100 лева 

УПРАВЛЕНИЕ Съвет на директорите: 
1. Асен Милков Христов (Изпълнителен директор и представляващ); 
2. Велислав Милков Христов; 
3. Кирил Иванов Бошов 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА 
УПРАВЛЕНИЕ 

Обл: София, Общ: Етрополе, гр. Етрополе (2170 ), бул. Руски №191 

НАЧИН НА КОНТРОЛ 
ВЪРХУ ЕМИТЕНТА 
 

Контрол чрез свързано лице (непряк контрол) 
(§ 1, т. 12, буква “а” от ДР на ЗППЦК) 
Контролът се осъществява по реда на § 1, т. 13, буква “а” от ДР на ЗППЦК. 
Към датата на изготвяне на проспекта “Еврохолд България" АД притежава 
57.74 на сто от акциите с право на глас на “Еврохолд България” ЕАД и 
съответно упражнява чрез дъщерното си дружество непряк контрол върху 
емитента. 

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ “Старком Холдинг” АД се контролира от Асен Милков Христов с над 50 % 
участие в капитала и правата на глас в общото събрание на дружеството. 

 
ИМЕ Асен Милков Христов 
ЕГН 6306126488 
БИЗНЕС АДРЕС гр. София (1797), бул. "Г. М. Димитров" №16 
НАЧИН НА КОНТРОЛ Контрол чрез свързано лице (непряк контрол) 
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ВЪРХУ ЕМИТЕНТА 
 

(§ 1, т. 12, буква “а” от ДР на ЗППЦК) 
Контролът се осъществява по реда на § 1, т. 13, буква “а” от ДР на ЗППЦК. 
Към датата на изготвяне на проспекта Асен Милков Христов притежава 51 
на сто от акциите с право на глас на “Старком Холдинг” АД и съответно 
упражнява чрез контролираното от него дружество непряк контрол върху 
емитента. 

Основният акционер в емитента Евроинс Иншурънс Груп ЕАД няма допълнителни 
права по притежаваните от него акции в Евроинс. 

Всички издадени от ЗД Евроинс АД акции дават еднакви права на своите 
притежатели, в съответствие с Устава на дружеството и разпоредбите на 
Търговския закон. В Устава на емитента съответно няма предвидени допълнителни 
преференции за акционери, притежаващи контролно участие. 

Други мерки срещу евентуални злоупотреби с упражняван контрол върху емитента 
са заложени в Програмата на ЗД Евроинс АД за прилагане на международно 
признатите стандарти за добро корпоративно управление, чиито основни цели са: 

 Обезпечаване на равнопоставеното третиране на всички акционери на 
дружеството; 

 Защита на правата на акционерите и осигуряване на ефективна 
информационна обезпеченост; 

 Разумно и ефективно управление на ресурсите на компанията; 

 Осигуряване на публичност и прозрачност относно дейността на органите на 
дружеството, съответно за взаимоотношенията между управителния орган на 
дружеството, неговите акционери и трети заинтересовани страни. 

 Осигуряване на възможност за ефективен надзор върху дейността на 
управителния орган, както от страна държавните регулаторни органи, така и 
от страна на акционерите. 

Текущият контрол и мониторинг върху Програмата за добро корпоративно 
управление на Евроинс АД се осъществява от директора за връзки с инвеститорите 
в емитента – Мая Иванова, чиято основна функция в това й качество е именно да 
осигури ефективна връзка между управителния орган на публичното дружество и 
неговите акционери, съответно потенциалните инвеститори. 

На емитента ЗД Евроинс АД не са известни договорености, чието действие може да 
доведе до промяна в контрола на емитента. 

XIX. ТРАНЗАКЦИИ  МЕЖДУ СВЪРЗАНИ  ЛИЦА 

СВЪРЗАНИ (ЗАИНТЕРЕСОВАНИ) ЛИЦА 
Към 30 септември  2008 посочените лица са свързани със ЗД “Евроинс” АД  

• Изпълнителен директор, председатели и членове на управителен и надзорен 
съвет, прокуристи. 

• Предприятия: “Еврохолд България” АД, “Евролийз ауто” АД, „Евроинс – Здравно 
осигуряване” АД (предишно наименование ЗОК “Николай Чудотворец” АД), 
„Евролийз рент-а-кар” ЕООД, “Евро-финанс” АД, , “Нисан София” ЕООД, 
“Скандинавия моторс” ЕАД, “Еспас ауто” ЕООД, “Джи Пи Ес Контрол” АД, 
“Еврохолд имоти” ЕООД, ”Еврохолд имоти-Велико Търново” ЕООД, „Еврохотелс” 
АД, “Етропал” АД, “Евротест контрол” АД, “Формопласт” АД, “Геоенергопроект” 
АД, „Евроинс иншурънс груп” ЕАД, „Евроинс -Румъния асигурари реасигурари” 
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(предишно наименование „Аситранс асигурари” Румъния), „Евролийз ауто” 
Румъния (предишно наименование „Аситранс лизинг” Румъния), „Евролийз ауто 
Македония” ЕАД, „Евроинс осигурувание Скопие” Македония (предишно 
наименование „Макошпед застраховане” Македония), „Каргоекспрес” ЕООД, 
„Карго моторс”ЕАД, Карго експрес-Стара Загора” АД, „Евромобил лизинг” АД, 
„Етропал трейд” ООД, „Фибра” ООД, „ИБ Медика” АД, „Пластхим-Т” АД, „Евро 
пауър” АД. 

СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ (ЗАИНТЕРЕСОВАНИ) ЛИЦА 

Емитентът е застрахователно дружество и по закон може да извършва само 
дейностите, посочени в Кодекса за застраховането. В разглеждания период от 
01.01.2005 г. до датата на изготвяне на този регистрационен документ емитентът не 
е сключвал необичайни по вид и/или условия сделки със свързани (заинтересувани) 
лица извън специфичния си предмет на дейност. През този период емитентът е 
сключвал отделни застраховки със свързани (заинтересувани) лица при 
общовалидните за всички клиенти общи условия и тарифи. 

През периода емитентът е бил страна по договор за доверително управление на 
индивидуални портфейли от ценни книжа и пари, сключен с инвестиционен 
посредник “Евро-Финанс” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. 
“П. Евтимий” № 84, който от 2006г. е част от групата на Еврохолд България АД. Към 
30.09.2008 г. предоставените за управление парични средства са на обща стойност 
3,056 хил. лв. (4,399 хил. лв. към 31.12.2007г. и 3,965 хил. лв към 31.12.2006г.). 

Емитентът е сключил групов здравноосигурителен договор със ЗК Евроинс – 
Здравно Осигуряване АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Г. 
М. Димитров” № 16, с предмет на договора предоставяне на услуги от сферата на 
доброволното здравно осигуряване на служителите на емитента.  

ЗД Евроинс АД ползва автомобили на финансов и оперативен лизинг от други 
дружества в групата.  

Сключените застраховки от Евролийз ауто АД в процент от премийния приход на ЗД 
Евроинс АД са както следва: 

  2006 2007 9.2008 
Общ Премиен приход  3.03% 11.94% 14.63% 

Каско  7.44% 25.89% 27.71% 

ГО 0.38% 1.10% 4.35% 

През 2005г. генерираните от Евролийз ауто АД доходи в полза на ЗД Евро инс АД са 
незначителни. 

В разглеждания период дружеството не е отпускало и не е получавало заеми от 
свързани лица. 

XX. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АКТИВИТЕ 
И  ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА ,  ФИНАНСОВОТО МУ 

СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И  ЗАГУБИ  

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ 

Историческата годишна финансова информация е одитирана. 
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Годишните одитирани финансови отчети (ГФО) за  2005г., 2006г. и 2007г. са част от 
настоящия Проспект и включват:  

 Счетоводен баланс; 
 Отчет за доходите; 
 Отчет за изменението в капитала 
 Отчет за паричните потоци; 
 Обяснителни бележки; 
 Отчет за дейността;  
 Одиторски доклади. 

Годишните финансови отчети са налични на електронните страници на КФН 
(www.fsc.bg) и БФБ-София (www.bse-sofia.bg), където са оповестени от ЗД Евроинс 
АД в качеството му на емитент на акции, приети за търговия на БФБ-София под код 
5IC (до 16.06.2008г. EURINS). 

МЕЖДИННИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ  

Междинните финансови отчети към 30.09.2008г. са неразделна част от настоящия 
Проспект и включват:  

 Счетоводен баланс; 
 Отчет за доходите; 
 Отчет за изменението в капитала 
 Отчет за паричните потоци; 
 Обяснителни бележки; 
 Отчет за дейността;  

Междинните финансови отчети са неодитирани. 

Междинните финансови отчети са налични на електронните страници на КФН 
(www.fsc.bg) и БФБ-София (www.bse-sofia.bg), където са оповестени от ЗД Евроинс 
АД в качеството му на емитент на акции, приети за търговия на БФБ-София под код 
5IC (до 16.06.2008г. EURINS). 

На места в настоящия документ, с цел ясно представяне на основната дейност, 
финансовото състояние или тенденциите на пазара, е използвана частична 
информация от други годишни или междинни финасови отчети на емитента, които 
също са налични на посочените по-горе места. 

СЪЩЕСТВЕНИ ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ ИЛИ АРБИТРАЖНИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

Дружеството не е страна по висящи съдебни, административни или арбитражни 
производства, които имат или могат да имат съществено влияние върху 
финансовото му състояние или рентабилността на групата, към която той 
принадлежи. На емитента не е известно основание за въвличането му в такива 
производства. Няма решения или искане за прекратяване и обявяване в ликвидация 
на емитента. 

Следва да се има предвид, че в хода на своята основна дейност емитентът, като 
общозастрахователно дружество, участва в искови производства (граждански дела), 
но няма конкретно производство или съвкупност от такива, които да могат да окажат 
съществено влияние върху емитента или групата, към която той принадлежи. 

ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА 

Нетна печалба/загуба  2005 2006 2007 09.2008
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Нетна печалба/загуба  1 393 4 237 5 374 -2 255 

Акционерен капитал в края на периода 5 000 7 500 10 000 10 000 

Изплатен паричен дивидент 250 1 270 - - 

Брой акции в края на периода (хил. бр.) 5 000 7 500 10 000 10 000 

Нетна печалба/загуба на акция (лева) 0.28 0.57 0.54 -0.23 

Дивидент на акция (лева) 0.05 0.17 - - 

През предходния тригодишен период дружеството е изплатило средно годишен 
дивидент в размер на 1,520 хил. лева. Оперативното ръководство на емитента ще 
продължи да поддържа политиката по изплащане на дивиденти, доколкото  
перспективите за развитие на застрахователния сектор и текущото състояние на 
финансовите пазари позволяват това. 

СЪЩЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ ВЪВ ФИНАНСОВОТО И ТЪРГОВСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА 
ЕМИТЕНТА, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОСЛЕДНИЯ 
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ. 

След датата на публикуване на отчета за дейността на емитента за третото 
тримесечие на 2008 г. управителният орган на дружеството с решение от 
13.10.2008г. свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 28.11.2008г. с 
цел вземане на решение за увеличение на капитала на ЗД Евроинс чрез издаване 
на нови акции при условията на публично предлагане. 

Не са настъпили други съществени промени във финансовото и търговското 
състояние на емитента 

По отношение на други съществени промени във финансовото и търговско 
състояние на икономическа група, към която емитентът принадлежи следва да се 
имат предвид извършените увеличения на капитала на дружества от групата на 
Евроинс Иншурънс Груп ЕАД, който не е публично дружество и не публикува 
междинна финансова информация, съответно придобиванията на квалифицирани 
акционерни участия от застрахователния подхолдинг извън България, както и 
преструктурирането на лизинговото направление в групата на Еврохолд България, 
които са описани по-горе в регистрационния документ в раздел „Организационна 
структура” и раздел „Мажоритарни акционери”. 

XXI. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  

XXI.1. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ 

Капиталът на емитента в началото на 2005 г. е 4,000,000 (четири милиона) а към 
датата на изготвяне на този регистрационен документ е 9 999 992 лева. 

Капиталът на дружеството е разпределен в 9,999,992 броя обикновени, безналични 
свободнопрехвърляеми акции с право на 1 (един) глас в общото събрание на 
акционерите и номинална стойност от 1 (един) лев. 

Балансовата (счетоводна) стойност на акциите на емитента според публикувания 
тримесечен финансов отчет към 30.09.2008 г. е 1.82 лева за 1 акция 

Всички издадени от емитента акции са от един и същи вид и клас и са изцяло 
изплатени. Емитентът не е издавал акции, които не са включени в неговия капитал  
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В началото на 2008 г. броят на акциите в обръщение е бил 9,999,992. Към датата на 
изготвяне на този регистрационен документ броят на акциите в обръщение е 
9,999,992. 

През последните 5 години вноските за записваните акции винаги са били парични. 

Емитентът не е изкупувал, съответно не притежава собствени акции. 

Към датата на изготвяне на настоящия регистрационен документ във връзка с 
планираното увеличаване на капитала на емитента при условията на публично 
предлагане няма решение за друго увеличаване на капитала, при което емисията 
акции да не е издадена. Не са предприемани действия във връзка с варанти или 
конвертируеми облигации или издаване на права. 

Няма лица, които да притежават опции върху капитала на емитента.  

Няма лица, спрямо които да има поет ангажимент под условие или безусловно да 
бъдат издадени опции в тяхна полза върху капитала на емитента. 

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА: 

 01.2005 г. 09.2005 г. 06.2006 08.2006 08.2007 

Акционерен капитал (лева) 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,499,996 9,999,992 

Брой акции 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,499,996 9,999,992 

Номинал (BGN) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Видно от горепосочената таблица през последните 3 години размерът на 
акционерния капитал е бил изменян четири пъти. 

ПЪРВА ПРОМЯНА 

По силата на решение на общото събрание на акционерите, проведено на 
06.06.2005 г., капиталът на емитента е увеличен от 4,000,000 (четири милиона) лева 
на 5,000,000 (пет милиона) лева чрез издаване на 1,000,000 (един милион) нови 
неделими, поименни, непривилегировани акции с право на глас, всяка от които с 
номинална стойност 1 (един) лев. Емисионната стойност на всяка нова акция е в 
размер на 1 (един) лев. Увеличението се извършва по следните два начина: 

а) Част от увеличението на капитала в размер на 690,000 (шестстотин и деветдесет 
хиляди) лева, на които съответстват 690,000 (шестстотин и деветдесет хиляди) нови 
акции се извършва по реда на чл. 197 от Търговския закон чрез превръщане на част 
от печалбата по баланса на дружеството към 31.12.2004 г. в размер на 690,000 
(шестстотин и деветдесет хиляди) лева в капитал. Размерът на увеличението на 
капитала по реда на чл. 197 от Търговския закон е за сметка на част от средствата, 
отнесени по сметка “Неразпределена печалба от минали години”, както и от частта 
от печалбата от финансовата 2004 г. в размер на 533,984 (петстотин тридесет и три 
хиляди деветстотин осемдесет и четири) лева, която съгласно решението на 
годишното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 28.04.2005 
г., може да бъде използвана за това увеличение на капитала. Според баланса на 
дружеството към 31.12.2004 г., неразпределената печалба към 31.12.2004 г. възлиза 
общо на 751,000 (седемстотин петдесет и една хиляди) лева. 

На основание чл. 197, ал. 3 от Търговския закон съответстващите на извършваното 
по този ред увеличение на капитала нови 690 000 (шестстотин и деветдесет хиляди) 
акции се разпределят между акционерите съразмерно на досегашното им участие в 
капитала на дружеството, както следва: 

WWW.EUROINS.BG 63



РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 
ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА 

 

- “Еврохолд” АД, което до датата на провеждане на общото събрание на 
акционерите притежава 928 000 (деветстотин двадесет и осем хиляди) акции, 
представляващи 23,20 (двадесет и три цяло и двадесет стотни) процента от 
капитала на емитента, получава същия процент от новите акции, а именно 160 080 
(сто и шестдесет хиляди и осемдесет) акции, всяка от които с номинална стойност 1 
(един) лев, на обща стойност 160 080 (сто и шестдесет хиляди и осемдесет) лева; 

- “Старком Холдинг” АД, което до датата на провеждане на общото събрание на 
акционерите притежава 3 072 000 (три милиона седемдесет и две хиляди) акции, 
представляващи 76,80 (седемдесет и шест цяло и осемдесет стотни) процента от 
капитала на емитента, получава същия процент от новите акции, а именно 529 920 
(петстотин двадесет и девет хиляди деветстотин и двадесет) акции, всяка от които с 
номинална стойност 1 (един) лев, на обща стойност 529 920 (петстотин двадесет и 
девет хиляди деветстотин и двадесет) лева. 

б) Останалата част от увеличението на капитала в размер на 310,000 (триста и 
десет хиляди) лева, на които съответстват 310,000 (триста и десет хиляди) нови 
акции, се извършва чрез парични вноски от двамата акционери при условията на чл. 
194, ал. 1 от Търговския закон - също съразмерно на досегашното им участие в 
капитала на дружеството, както следва: 

 - “Еврохолд” АД, което до датата на провеждане на общото събрание на 
акционерите притежава 928 000 (деветстотин двадесет и осем хиляди) акции, 
представляващи 23,20 (двадесет и три цяло и двадесет стотни) процента от 
капитала на емитента, получава същия процент от новите акции, записани срещу 
парични вноски, а именно 71 920 (седемдесет и една хиляди деветстотин и 
двадесет) акции, всяка от които с номинална стойност 1 (един) лев, на обща 
стойност 71 920 (седемдесет и една хиляди деветстотин и двадесет) лева; 
 - “Старком Холдинг” АД, което до датата на провеждане на общото събрание на 
акционерите притежава 3 072 000 (три милиона седемдесет и две хиляди) акции, 
представляващи 76,80 (седемдесет и шест цяло и осемдесет стотни) процента от 
капитала на емитента, получава същия процент от новите акции, записани срещу 
парични вноски, а именно 238 080 (двеста тридесет и осем хиляди и осемдесет) 
акции, всяка от които с номинална стойност 1 (един) лев, на обща стойност 238 080 
(двеста тридесет и осем хиляди и осемдесет) лева. 

При така извършеното увеличение на капитала всички нови акции се разпределят 
между двамата акционери в дружеството, съразмерно на досегашното им 
акционерно участие – 76.80 (седемдесет и шест цяло и осемдесет стотни) % за 
“Старком Холдинг” АД и 23.20 (двадесет и три цяло и двадесет стотни) % за 
“Еврохолд” АД, като “Старком Холдинг” АД придобива общо 768,000 (седемстотин 
шестдесет и осем хиляди) нови акции от увеличението на капитала, а “Еврохолд” АД 
придобива общо 232 000 (двеста тридесет и две хиляди) нови акции.  

Всички нови 1 000 000 (един милион) акции са записани от двамата акционери на 
датата на провеждането на общото събрание на акционерите – 06.06.2005 г. Към 
датата на внасяне настоящия проспект за потвърждение от КФН, няма невнесена 
част от увеличението на капитала от 06.06.2005 г. 

С решение № 794-ПД от 28.12.2005 г., КФН потвърждава проспект за вторично 
публично предлагане (допускане до търговия на регулиран пазар) на издадената от 
ЗД Евроинс АД емисия акции в размер на 5 000 000 (пет милиона) броя обикновени, 
безналични, поименни и свободно прехвърляеми акции с право на глас, с 
номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрираният капитал 
на дружеството и вписва тази емисия и дружеството като публично във водения от 
КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор. 
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ВТОРА ПРОМЯНА 

Капиталът на дружеството е увеличен за сметка на неразпределената печалба, при 
условията на чл. 197 от Търговския закон, от 5 000 000 на 6 000 000 лева, чрез 
издаване на 1 000 000 бр. нови акции с номинална и емисионна стойност от 1 лев, 
всяка в съответсттвие с решение на общото събрание на акционерите на ЗД 
Евроинс от 21.04.2006 г. 

С решение № 373-Е от 07.06.2006 КФН вписва в регистъра на публичните дружества 
и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар последваща 
емисия акции от увеличение на капитала на ЗД „Евро Инс" АД в размер на 1 000 000 
(един милион) броя обикновени, поименни и безналични акции с право на глас, с 
номинална стойност 1 лев всяка. 

ТРЕТА ПРОМЯНА 

Капиталът на дружеството е увеличен от 6 млн. на 7 499 996 лв.чрез издаване на 
нови 1 499 996 бр. акции при условията на публично предлагане, след публикуване 
на съобщение за публично предлагане по реда на отменените чл. 112а във връзка с 
чл. 93 от ЗППЦК (отм., ДВ, бр. 86 от 23.05.2006 г.) и в съответствие с решение на 
Управителния съвет на ЗД Евроинс от 23.05.2006 г. 

С решение № 750-Е от 30.08.2006 КФН вписва в регистъра на публичните дружества 
и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар последваща 
емисия акции от увеличение на капитала на ЗД „Евро Инс" АД в размер на 1 499 996 
(един милион четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и 
шест) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална 
стойност 1 лев и емисионна стойност 3,30 (три и 0,30) лева всяка. 

ЧЕТВЪРТА ПРОМЯНА 

На заседание на общото събрание на дружеството, проведено на 29. 06. 2007 г., е 
взето решение за едновременно увеличаване и намаляване на капитала по реда на 
чл. 203 и чл. 197 от Търговския закон. 

Увеличението е извършено за сметка на неразпределаната печалба на 
дружеството. 

Целта на едновременното намаление и увеличение на капитала е капиталът на 
дружеството преди увеличението му по реда на чл. 197 от Търговския закон, 
разпределен на броя на новоиздадените акции да бъде цяло число. 

Общото събрание на акционерите приема решение за намаление на капитала на 
дружеството от 7 499 996 лева на 7 499 994 лева чрез обезсилване на 2 акции след 
предварителното им придобиване от самото дружество, едновременно с което 
капиталът на дружеството се увеличава от 7 499 994 лева на 9 999 992 лева чрез 
превръщане на част от печалбата за 2006 г. в размер на 2 499 998 лева в капитал по 
реда на чл. 197 от ТЗ посредством издаване на 2 499 998 нови акции с право на 
глас, всяка от които с номинална стойност 1 лев. 

С решение № 1184-E от 29.08.2007 КФН вписва в регистъра на публичните 
дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар 
последваща емисия акции от увеличение на капитала на ЗД „Евро Инс" АД в размер 
на 2 499 998 (два милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин 
деветдесет и осем) броя нови обикновени, поименни и безналични акции с право на 
глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от ЗД „Евро Инс" АД. 
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XXI.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСТАВА  

ЗД Евроинс АД е публично дружество и неговият устав е съобразен с изискванията 
на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. 

Съгласно чл. 4 от Устава, емитентът е с регистриран предмет на дейност 
“Застраховане”, в рамките на който дружеството извършва следните видове 
застраховки по общо застраховане: застраховка "Злополука"; застраховка 
"Заболяване"; застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни 
средства;  релсови превозни средства - всяка щета или загуба, нанесена на релсови 
превозни средства; летателни апарати - всяка щета или загуба, нанесена на 
летателни апарати; застраховка на товари по време на превоз; застраховка "Пожар" 
и "Природни бедствия"; застраховка "Щети на имущество"; застраховка "Гражданска 
отговорност", свързана с притежаването и използването на моторни превозни 
средства - всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на сухопътни 
моторни превозни средства; гражданска отговорност, свързана с притежаването и 
използването на летателни апарати – всяка отговорност за вреди, възникваща при 
използването на летателни апарати; гражданска отговорност на превозвача с 
летателни апарати; застраховка "Обща гражданска отговорност"; застраховка на 
кредити; застраховка "Помощ при пътуване"; застраховка на разни финансови 
загуби; застраховка “Правни разноски”; застраховка на плавателни съдове; 
застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на 
плавателни съдове и застраховка на гаранции. 

Емитентът има двустепенна система на управление. Съгласно чл. 32 от неговия 
устав органите на дружеството са Общо събрание на акционерите (ОСА), Надзорен 
(НС) и Управителен съвет (УС).  

ОСА се състои от всички акционери – физически и юридически лица с право на глас. 
Физическите лица могат да участват в заседанията на ОСА лично или чрез 
пълномощник. Упълномощаването трябва да бъде писмено, изрично, нотариално 
заверено, да се отнася за конкретното общо събрание и да има минималното 
законоустановено съдържание. Акционерите – юридически лица от своя страна 
участват чрез законните си представители или чрез надлежно упълномощени от тях 
лица. Членовете на УС и НС вземат участие в заседанията на ОСА без право на 
глас, освен ако са акционери.  

ОСА се свиква по седалището на дружеството един път годишно на редовно 
заседание до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. УС 
и НС могат да поискат свикване и на извънредно заседание: по собствена преценка; 
когато загубите надхвърлят 1/4 (една четвърт) от капитала; в други 
законоустановени случаи и по искане на акционери, които повече от 3 (три) месеца 
притежават акции, представляващи най-малко 5 (пет) процента от капитала. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 118, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК, лицата 
притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството 
могат да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на 
техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред. Това 
право на малцинството не е ограничено от срок, през който акциите е следвало да 
бъдат притежавани, нито от предварителното отправяне на искането до 
управителния орган на дружеството. 

Поканата за свикване на ОСА се обявява в търговския регистър и се публикува в 
един централен ежедневник най-малко 30 дни преди деня на провеждането му. 
Поканата заедно с всички материали за ОСА по чл. 224 от Търновския закон се 
изпращат на Комисията за финансов надзор, “Централен депозитар” АД и 
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“Българска фондова борса -София” АД, най-малко 45 дни преди провеждането на 
събранието. 

Съгласно чл. 43 от Устава от компетентността на ОСА е вземането на ключови 
решения, засягащи дейността на дружеството като вземане на решение за 
изменение и допълнение на устава; увеличаване или намаляване на капитала; 
преобразуване и прекратяване на дружеството; избиране и освобождаване на 
членовете на надзорния съвет; издаване на облигации и други. 

НС контролира дейността на УС, но не може да участва в управлението на 
дружеството. Членовете на НС се избират от ОСА за срок от три години. Най-малко 
една трета от тях са независими лица по смисъла на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК. НС 
избира и освобождава членовете на Управителния съвет, определя техните 
възнаграждения и др. /чл. 53 от Устава на дружеството/. 

УС управлява дружеството, като извършва своята дейност под контрола на НС и 
ОСА. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на 
предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон 
или съгласно разпоредбите на устава са възложени за решаване от ОСА или от НС. 
Членовете на УС се избират от НС за срок от три години. Функциите на УС са 
подробно описани в чл. 64 от Устава на Емитента. 

Акциите, издадени от ЗД Евроинс АД са обикновени, безналични, с право на глас. 
Номиналната стойност на една акция е 1.00 (един) лев. Всяка акция дава на своя 
притежател право на 1 (един)глас в ОСА; право на дивидент (част от печалбата на 
дружеството) и право на ликвидационен дял. Освен това съгласно чл. 19, ал. 3 от 
Устава всеки акционер има право да придобие с предпочитание част от новите 
акции, издадени при увеличаването на капитала; да се запознае с писмените 
материали, свързани с дневния ред на общото събрание, в управлението на 
дружеството; да упълномощи писмено с изрично писмено пълномощно друго лице 
да упражнява неговите права спрямо дружеството; да бъде избиран в ръководните 
органи на дружеството и да атакува пред съда решенията на общото събрание на 
дружеството, противоречащи на закона или на устава на дружеството. 

Съгласно чл. 82 от Устава на дружеството, дивиденти се разпределят и изплащат 
веднъж годишно само при наличието на следните условия: изтичане на съответната 
финансова година; наличие на реализирана от дружеството печалба за съответната 
година; остатък от печалбата след заделяне на необходимите средства за фонд 
"Резервен" и за другите, предвидени от закона направления; решение на общото 
събрание за разпределяне на печалбата, респективно на част от нея, и в частност 
за разпределяне на дивиденти и за определяне на техния размер. Дивидентите се 
разпределят между акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции. Право 
да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” 
АД като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет 
годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. 
Дружеството е длъжно да осигури изплащане на гласувания от общото събрание 
дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Разходите по изплащане на 
дивидента са за сметка на дружеството 

Търговията с акциите на дружеството и тяхното прехвърляне се извършва в 
съответствие с разпоредбите на Закона за пазарите на финансови инструменти и 
актовете по неговото прилагане, Правилника за дейността на регулирания пазар 
БФБ-София и Правилника на Централен депозитар АД, като в Устава на Емитента 
не са предвидение ограничения относно свободната прехвърляемост на неговитте 
акции. Издаването и разпореждането с акции на емитента, кто жезналични ценни 
книжа, има действие от регистрацията им в Централен депозитар АД.  
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Уставът на дружеството не съдържа разпоредби, които установяват праг на 
собственост, над който акционерната собственост трябва да бъде оповестена, както 
и разпоредби, които биха довели до забавяне, отлагане или предотвратяване на 
промяна в контрола на Емитента. 

Редът и условията за увеличаване и намаляване на капитала на дружеството са 
уредени в раздел V, глава “Втора” от Устава на Емитента, като в него не се 
съдържат разпоредби, които да са по-рестриктивни от предвидените в закона 
условия. Решението за увеличаване или намаляване на капитала се взема от ОСА с 
мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции. Капиталът на 
дружеството може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, превръщане на 
облигации, които са били издадени като конвертируеми, в акции, както и чрез 
превръщане на неразпределената печалба в капитал (капитализиране на 
печалбата). При увеличаване на капитала на дружеството всеки акционер има право 
да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди 
увеличението. Капиталът на дружеството може да бъде намален чрез: намаляване 
на номиналната стойност на акциите и обезсилване на акции, както и по други 
допустими от закона начини. 

На извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на 28 ноември на 
2008 гсе гласува изменение в чл. 23, ал. 5 от Устава на дружеството, съгласно което 
Управителният съвет ще има правото да приема решения за увеличение на 
капитала до 100 000 000 (сто милиона) лева за срок от 5 (пет) години, от датата на 
регистриране на изменението на тази разпоредба на устава, при спазване на 
разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2, чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, 
както и на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. УС 
няма право да изключва или ограничава правото на акционерите по чл. 194, ал 1 от 
Търговския закон, освен при предпоставките, изрично посочени в чл. 113, ал. 2 от 
Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 23, ал. 6 от устава. Това 
изменение ще влезе в сила след вписването му в Търговския регистър. 

XXII. ЗНАЧИТЕЛНИ  ДОГОВОРИ  

През периода от две години преди публикуването на настоящия регистрационен 
документ емитентът ЗД ЕВРОИНС АД или член на икономическа група, към която 
той принадлежи не са сключвали съществени договори, различни от договорите, 
сключени по повод обичайната им дейност. 

Като значителни договори, които не касаят пряко емитента, но са съществени за 
членове на икономическата група, към която той принадлежи, следва да се посочи: 

 Сключеният в началото на м. септември 2008 г. договор между Дойче банк и 
"Евролийз Ауто" АД за секюритизация на лизинговия портфейл на 
българското дружество, което е част от групата "Еврохолд България" АД. 
Съгласно договора "Евролийз Ауто" АД ще получи финансиране от близо 195 
млн. евро., които са обезпечени с бъдещи вземания по лизинговите му 
договори. 

Водещ мениджър по транзакцията е Deutsche Bank AG Лондон, а ко-
мениджър - Евро-финанс АД, инвестиционният посредник в групата на 
Еврохолд България АД.  

Самата сделка представлява секюритизиране на лизингови вземания на 
новоучреденото за целта дружество - Евролиийз Ауто Финанс ЕООД. 
Лизинговите договори се сключват и обслужват от Евролийз Ауто АД. 

WWW.EUROINS.BG 68



РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 
ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА 

 

WWW.EUROINS.BG 69

Финансирането се извършва чрез старши облигации (Senior Asset-Backed 
Notes) с рейтинг BBB+, както и мецанинов заем с рейтинг BB+ от Standard and 
Poor's Corporation. 

 На проведеното на 27 октомври 2008г. извънредно заседание на Общото 
събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД бе взето решение за 
овластяване на Управителния съвет на дружеството да сключи договор за 
поръчителство, по силата на който „Еврохолд България”АД да стане гарант 
на своето дъщерно дружество „Евролийз Ауто” АД относно спазване и 
изпълнение на задълженията по договорите му, свързани с осигуреното 
международно финансиране на лизинговото дружество от страна на Deutsche 
Bank. Договорът за поръчителство е на стойност до 195 000 000 евро, и 
включва: поемането на задължения от страна на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД 
по договора за поръчителство в полза на "ДОЙЧЕ БАНК" А.Г. - клон Лондон, в 
качеството й на Агент на финансиращите страни, както и поръчителство от 
"ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД в полза на всички други лица, които 
впоследствие могат да бъдат определени като главни кредитори в рамките на 
общата схема на финансиране. 

XXIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ  ЛИЦА И ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ 
ЕКСПЕРТИ,  И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВСЯКАКЪВ ИНТЕРЕС 

В настоящия документ не са включвани записи и/или доклади, изготвени от външни 
експерти. 

XXIV. ПОКАЗВАНИ  ДОКУМЕНТИ  

ПО ВРЕМЕ НА ПЕРИОДА НА ВАЛИДНОСТ ИНВЕСТИТОРИТЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С 
ОРИГИНАЛА НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ, ОСТАНАЛИТЕ ЧАСТИ НА ПРОСПЕКТА, УСТАВА НА 
ЕМИТЕНТА, ВСИЧКИ ПИСМА, ДОКЛАДИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОСПЕКТА, 
ИСТОРИЧЕСКАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОЦЕНКИ И ОТЧЕТИ, КАКТО И С ДРУГИТЕ 
ДОКУМЕНТИ, КЪМ КОИТО ТЕ ПРЕПРАЩАТ, КАКТО И ДА ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ И ПО ЦЕЛИЯ ПРОСПЕКТ В ОФИСА НА: 

ЕМИТЕНТА: „ЗД Евроинс” АД  
гр. София 1797, бул. “Г. М. Димитров” № 16 
Тел.:  (+359 2) 9651 530;  
Факс: (+359 2) 9651 526 
от 9.30 – 17.00 
Лице за контакт: Владимир Маринов 
Интернет адрес: www.euroins.bg 
E-mail: office@euroins.bg 

XXV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЯТА  

Емитентът не притежава квалифицирани участия в други предприятия. 

http://www.euroins.bg/
mailto:office@euroins.bg


РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 
ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА 

 

XXVI. ДЕКЛАРАЦИИ  

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СЪСТАВИТЕЛИТЕ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ: 

Долуподписаните Владимир Маринов и Момчил Петков, като съставихме този 
документ, декларираме, че доколкото ни е известно и след като сме положили 
необходимата грижа и всички разумни усилия да се уверим в това – съдържащата 
се информация в настоящия документ е вярна и пълна, като отговаря на фактите и 
не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл. 

 

 
ИЗГОТВИЛИ: 

 
 
 

____________________ 

 
 
 

_________________ 
ВЛАДИМИР МАРИНОВ МОМЧИЛ ПЕТКОВ 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЕМИТЕНТА И УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК: 

Долуподписаните лица, в качеството си на представляващи емитента – 
“Застрахователно Дружество Евроинс” АД, съответно на упълномощения 
инвестиционен посредник “Евро-Финанс” АД, декларират, че Регистрационният 
документ отговаря на изискванията на закона. 
 

ЗА ЕМИТЕНТА – “ЗД ЕВРОИНС” АД: 
 
 
 

________________________ 
АНТОН ПИРОНСКИ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
 
 
 
 

ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК “ЕВРО-ФИНАНС” АД: 

 

 
________________ 

 

 
________________ 

СИМЕОН ПЕТКОВ, 
Главен изпълнителен директор 

ЙОРДАН ПОПОВ, 
Изпълнителен директор 
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