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Актуалността на разглежданата проблематика се определя от 

законодателните промени в страните от ЕС, свързани с решенията на 

Европейската комисия за създаването на предпоставки за прехода на 

застрахователните дружества към „Платежоспособност II”, посредством 

приемането на Директива 2009/138/ЕО.  

В Кодекса за застраховането от 01.01.2016г. се въведе нов режим за 

определяне на капиталовите изисквания на застрахователя, съответно 

презастрахователя, на неговите резерви, както и на правилата за инвестиции 

на средствата му, като гаранция за финансовата стабилност и изпълнението 

на задълженията по застрахователните и презастрахователните договори.  

С приемането на нов Кодекс за застраховането през 2016 година от 

КФН отпадна Наредба №21 за собствените средства и границата на 

платежоспособност на застрахователите и презастрахователите и на нейно 

място беше приета Наредба №53 която регламентира изискванията за 

отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на технически 

резерви на застрахователите.  



   

Целта на изследването е да се очертае влиянието на новата регулаторна 

система върху финансовото и стратегическото управление на 

застрахователното дружество. Акцент,  в монографичния труд,  се  поставя 

върху значението на Платежоспособност II за развитието на 

застрахователния пазар и  на застрахователните дружества, като част от него. 

Обект на изследване в монографичния труд е застрахователния пазар и 

по-конкретно развитието на водещо застархователно дружество, като част от 

застрахователния пазар в условията на нарастващи регулации. В настоящото 

изследване се прави обзор на застрахователния пазар за периода 2005-2020г. 

Причините, автора да избере  този период на изследване са: първоначалната 

година е съобразена с годината на актуализиране на българското 

законодателство, касаещо застрахователния сектор с това на Европейския 

съюз, чрез приемане на първия Кодекс за застраховането; обхванат е и 

периодът след прилагането на новите регулативни моменти, касаещи 

застрахователния сектор; 

По отношение на изследване на развитието на водещото 

застархователно дружество е обхванат 5-годищен период от 2016 до 2020 

годшна, като стартовата година на изследването съвпада със началното 

въвеждане на новите по-строги регулации в България. 

Монографичният труд е структуриран в три основни глави, въз основа 

на влиянието на системата „Платежоспособност II“ върху дейността на 

застрахователните дружества и пазара; аналитичните зависимости и връзки 

между застрахователния пазар и икономическия растеж в България, както и 

тенденциите в развитието на застраховането и икономиката на страната ни.  

Глава първа е фокусирана върху теоретичните и практически аспекти 

на управлението на застрахователното дружество, съобразено с неговите 

специфични особености. Върху формулирането на стратегията и 

функционирането на застрахователното дружество влияние оказват вътрешна 

и външна среда. От гледна точка на оперативният аспект,  застрахователния 

мениджмънт може да се представи като последователна поредица от 



   

взаимосвързани действия: планиране, решение, организиране, реализиране, 

контрол и регулиране. 

Разгледана е системата на управление на застрахователното дружество, 

която обхваща различни функции като: функция по управление на риска; 

функция за съответствие (следяща спазването на нормативната уредба); 

функция по вътрешен одит; актюерска функция; други функции, определени 

от мениджмънта на дружеството.  

Стига се до извода, че мениджърите на застрахователните дружества 

поддържат баланс между финансовите и нефинансовите показатели, които 

служат за оценка на изпълнението и ефективността на стратегията. 

 Във втора глава се анализират икономическата среда и влиянието ѝ 

върху застраховането. Изследвана е динамиката, структурата и определени 

зависимости между различни застрахователни показателя. Установява се 

продължаващ растеж на приходите от брутни застрахователни премии, 

повлияно от общото увеличение в цените на автомобилните застраховки и 

използваната от част от българските застрахователи възможност за излизане 

на чужди пазари по линия на свободното предлагане на стоки и услуги в 

рамките на ЕС. 

В структурата на агрегирания застрахователен портфейл – около и над 

70.0%, силно доминиращ дял заемат автомобилните застраховки, подкрепяни 

в значителна степен от задължителния характер на застраховката 

„Гражданска отговорност на автомобилистите“.  

Установява се висок потенциал за развитие, предвид относително 

ниските нива на макроикономическите показатели застрахователна плътност 

и застрахователно проникване.   

Глава трета анализира отражението на новите регулации върху 

конкретно застрахователно дружество. Установава се поддържането от 

застрахователното дружество позитивно развитие на своята дейност. Чрез 

новите регулации се подобрява качеството на застрахователния портфейл, а 



   

от там и застрахователните резултати, както и съществено увеличени размери 

на брутната и нетната печалба от застрахователна  дейност. 

Пруденциалните показатели за платежоспособност, въведени с новите 

регулации поддържат стабилни, високи нива. Застрахователното дружество 

поддържа стабилно много високи нива на разглежданите основни показатели 

за  ефективност и финансовото състояние. 

Запазва се структурно стабилен, изключително високоликвиден и в 

малка зависимост от преоценки инвестиционен портфейл, покриващ изцяло 

размера на техническите резерви. 

Застрахователното дружество е въвело управление на риска във всички 

ключови области на дейността си и е интегрирало своите процеси по риск и 

контрол на капитала ефективно за подпомагане на бизнес стратегията и 

процесът на вземане на решения. 

 

4.1  Mitkov. M; Radukanov. S. Integration and Optimization of information 

processes in the insurance sector, 8th International Conference on Problems 

of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T), 2021, Institute of 

Electrical and Electronics Engineers, ISBN 978-1-6654-0682-6, pp. 113-119,  

https://doi.org/10.1109/PICST54195.2021.9772147 Индексирана в: Scopus  

Тематиката за моделирането и форматирането на комуникационните 

отношения в сферата на застрахователния сектор е от изключителна 

значимост. Обектът на изследването са спецификата и характерът на 

комуникационните отношения в застрахователния бизнес.  

Целта на изследването е предлагане на комуникационен модел за 

оптимизиране на процесите и отношенията в сферата на застрахователния 

бизнес, чрез въвеждане на модел за продажба на застрахователни продукти. 

Предметът на изследването е моделирането и конструирането на 

комуникационните отношения в сферата на застрахователния бизнес.  

Масовото използване на информационните и комуникационни технологии 

(ИКТ) и преминаване към автоматизиране на информационните процеси, 

https://doi.org/10.1109/PICST54195.2021.9772147


   

водят до съществени изменения в първоначалните представи и концепции за 

формите, методите, организацията на разработване и внедряване на 

информационни системи, а също и за взаимодействието на субектите в 

сферата на застраховането. 

 

7.1 Митков, М. Състояние и тенденции в развитието на земеделското 

застраховане в България. // Бизнес управление, 2016, бр. 1, с. 52-66, АИ 

„Ценов“, Свищов , ISSN 0861-6604   Индексирано в: EBSCO, CEEOL, 

RePEc, Google Scholar, предстоящо индексиране в Scopus 

В настоящото изследване са представени резултатите от проведено през 

2015 година емпирично проучване на състоянието и тенденциите в 

развитието на земеделското застраховане в България. Систематизирани и 

анализирани са данните и е проследена динамиката на развитие на 

земеделското застраховане в България за периода 2010–2014 г. Установи се, 

че има засилен интерес на земеделските производители към сключването на 

земеделски застраховки. В резултат на това чувствително се повишава 

обхватът на земеделското застраховане на българския застрахователен пазар. 

 

7.2 Митков, М., Състояние и развитие на макроикономическите 

показатели „застрахователна плътност“ и „застрахователно 

проникване“ в България (1997-2016г) // Социално-икономически анализи, 

кн.1/2018, Том 13, стр. 34-44, Университетско издателство ВТУ 

“Св.св.Кирил и Методий“-В.Търново, 2018, ISSN 1313-6909  

Индексирано в: EBSCO, CEEOL, RePEc, Google Scholar, ЕRIHPLUS, 

ROOT, DRJI и др. 

Основната цел на проучването е да се очертае състоянието на 

застрахователния пазар в България преди и след присъединяването на 

България към Европейския съюз. Акцентира се върху състоянието и 

развитието на премийния приход, застрахователното проникване и 

застрахователната плътност. Има и теоретични прозрения за 

застрахователния пазар. Установено е, че застрахователните компании в 



   

България са финансово стабилни и могат да изпълняват застрахователните си 

задължения. Темпът на нарастване на застрахователната плътност и 

застрахователното проникване се увеличава с увеличаване темпа на растеж 

на премийния приход и брутния вътрешен продукт. 

 

7.3. Mitkov. M. Trends in the development of insurance market in Bulgaria 

and the countries of the Western Balkans region (2008-2016) //Knowledge 

International Journal, 23(1), p.363 – 369, 2018, ISSN 2545-4439 

https://ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/view/3214 

 Индексирано в: EBSCO, Central and Eastern European Online Library 

(CEEOL),  Publons, Google Scholar,  CrossRef, Index Copernicus и др.  

Статията разглежда развитието и тенденциите на застрахователния пазар в 

България и страните от региона на Западните Балкани. Отразена е същността 

на застрахователния пазар, както и състоянието на отделните пазари в 

страните. Представят се и се обсъждат основните въпроси, свързани със 

застрахователния пазар. Предоставен е кратък преглед на развитието на 

брутния вътрешен продукт, брутния премиен приход, застрахователно 

проникване е застрахователна плътност. Посочват и се открояват основните 

фактори, влияещи върху развитието на застрахователния пазар. Направен е 

качествен и количествен анализ на развитието на общозастрахователния 

пазар. 

  

7.4. Митков, М., Сравнителен анализ на застрахователния пазар в 

България и страните от ОНД за периода 2008-2016г., // Електронно 

научно списание „Финанси“, бр.4- 2018г. стр. 3-15, Етик Финанс, Пловдив, 

2018, ISSN 2535-0684 http://espisanie.financebg.com/  

Докладът разглежда развитието на застрахователния пазар в България и 

страните от ОНД. Разглеждат се и се обсъждат основните въпроси, свързани 

със застрахователния пазар. Предоставя се кратък преглед на развитието на 

брутния вътрешен продукт, брутния премиен приход, застрахователното 

проникване и застрахователната плътност.Установи се, че темпът на приръст 

https://ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/view/3214
http://espisanie.financebg.com/


   

на застрахователния пазар в България изостава от темпът на развитие на 

застрахователния пазар в страните от ОНД. 

 

7.5. Mitkov, M. Impact of Public Expenditures on the Dynamics of Economic 

Development of the Republic of Bulgaria.  //Economics. Ecology. Socium Vol. 

6. No.1. 2022, pp. 22-30, ISSN 2616 – 7107 DOI https://doi.org/10.31520/2616-

7107/2022.6.1-3   

Индексирано в: WoS, EBSCO, Central and Eastern European Online 

Library (CEEOL), European Reference Index for the Humanities and the 

Social Sciences (ERIH PLUS), Publons, Index Copernicus, CrossRef, Google 

Scholar и др. 

Независимо от степента на държавната намеса в икономиката, държавните 

разходи имат огромно и често доминиращо значение във фискалната 

политика. Предвид факта, че разходите са основният инструмент за 

изпълнение на икономическите и социалните функции на държавата, са 

необходими адекватни мерки по тяхното максимално обезпечаване. 

Главната цел на икономическата политика в България – осигуряване на 

висок икономически растеж с цел да се достигнат средните нива на БВП на 

глава от населението в ЕС – изисква да се определят всички инструменти, 

които могат да въздействат върху нивото на съвкупното производството. 

 

7.6  Митков, М., Тенденции в развитието на БВП на РБългария за 

периода 2007-2019  //Сборник с доклади от Годишна международна 

научна конференция – ВВВУ ”Георги Бенковски” - Долна Митрополия, 

16.10. 2020г. стр.248-254, , ISSN 2738-716X 

Основната цел на изследването е да очертае състоянието на брутния 

вътрешен продукт на България след присъединяването на България към 

Европейския съюз. Тезата е, че присъединяването на България към 

Европейския съюз ще доведе до нарастване на икономиката и увеличаване на 

брутния вътрешен продукт. 

 

https://doi.org/10.31520/2616-7107/2022.6.1-3
https://doi.org/10.31520/2616-7107/2022.6.1-3


   

7.7 Митков,  М. Развитие на автомобилното застраховане в България 

(2005-2017г.) //„80 години академично преподаване по застраховане и 

социално дело. 70 години специалност „Застраховане и социално дело“. 

80 години традиции, лидерство, предизвикателства” - Свищов, 13-14.10. 

2018 г. : Сб. докл., с. 190-2000, АИ Ценов, 2018 ISBN: 978-954-23-1712-8 

Въз основа разгледаната същност и особености на автомобилното 

застраховане е обоснованата необходимост от задължителното сключване на 

„Гражданска отговорност“, като е посочена и нейната  икономическата 

същност. Обоснована е актуалността на проблематиката, свързана с 

автомобилното застраховане. На база на извършен анализ е посочено мястото 

на застрахователния сектор в икономиката на България. С помощта на анализ 

е аргументиран потенциалът на автомобилното застраховане и неговото 

развитие. Установен е пазарният дял на автомобилното застраховане в 

нашата страна. Констриран е анализ по отношение на състоянието и 

развитието на застрахователните плащания, както за застрахователния пазар 

като цяло, така и за автомобилното застраховане като част от него. 

 

7.8 Митков, М., Сравнителен анализ на застрахователният пазар в 

България и страните от ОНД за периода 2008-2016г., //"Интеграционни 

процеси в глобалната икономика - Сборник с доклади от Международна 

научна конференция, посветена на 25 години катедра „МИО“, Свищов, 

11-12.05.2018г. с. 401-407, Издателство: АИ „Ценов“ Свищов, 2018, ISBN 

978-954-23-1666-4 

Докладът разглежда развитието на застрахователния пазар в България 

и страните от ОНД. Разглеждат се и се обсъждат основните въпроси, 

свързани със застрахователния пазар. Предоставя се кратък преглед на 

развитието на брутния вътрешен продукт, брутния премиен приход, 

застрахователното проникване и застрахователната плътност.Установи се, че 

темпът на приръст на застрахователния пазар в България изостава от темпът 

на развитие на застрахователния пазар в страните от ОНД. 



   

7.9 Mitkov, М FEATURES OF INSURANCE MANAGEMENT  // XIV-й 

Международной научно-практической конференции «Экономика и 

маркетинг в XXI веке: проблемы, опыт, перспективы», 23–24 ноября 2017 

г., г.Донецк, ДонНТУ, р 543-547, Изд-во ДонНТУ  

Успехът на всяка бизнес организация зависи от ефективността на 

нейното управление. Застрахователните компании не правят изключение в 

това отношение. Една добре управлявана застрахователна компания 

обикновено се представя добре финансово. Изпълнява честно поетите на 

застрахованите задължения и се ползва с добро име и положителен имидж в 

обществото. В статията е представена съвременна управленска структура на 

застрахователно дружество. 

 

7.10  Mitkov, М., Models for building a management structure in insurance   

//Материалы V международной научно-практической конференции 

«Управленческие науки в современном мире», состоявшейся 6 – 7 декабря 

2017 года в Москве, Сб. докл. науч.-практ. конф.: Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации; научный 

журнал «Стратегические решения и риск-менеджмент». – СПб.: ИД 

«Реальная экономика», 2018. – Т. 1. р. 481-484, ISВN: 2412–2289 

Организацията на дейността на застрахователната компания е свързана 

с обособяване на производствени звена. Сглобяването на всички 

производствени единици с техните взаимовръзки изразява същността на 

производствената структура. Заедно с органите на управление те формират 

структурата на застрахователя. Създаването на организационни структури се 

предшества от разделението на труда. Целият процес на дейност на 

застрахователя е разделен на специализирани трудови задачи със 

съответните отговорности, които се разпределят между работещите в 

застрахователната компания. 

 



   

7.11  Митков, М. Развитие на застрахователния пазар преди и след 

финансово-икономическата интеграция на България в Европейския 

съюз /1997-2016г./, //Финансово-икономическата интеграция на България 

в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи", 

Свищов, 9-10 ноември 2017г. с. 112-122, АИ Ценов, 2017, ISBN: 978-954-

23-1378-6 

В разработката са представени резултатите от проведено през 2017 

година проучване на застрахователният пазар в България, осъществено 

съгласно проект №4-2017г. към Института за научни изследвания. Основната 

цел на изследването е да се очертае състоянието на застрахователният пазар в 

България преди и след приемането на България в Европейския съюз. Акцент 

е поставен върху състоянието и развитието на премийния приход, 

застрахователните обезщетения, застрахователното проникване и 

застрахователната плътност.  

 

7.12 Митков, М. Статистическо изучаване на застраховка „Гражданска 

отговорност на автомобилистите“ в България за периода 2004-2016г. – 

съвременни измерения, // Статистиката като наука и практиа – 

традиции и съвременни измерения“, 20.10. 2017 г. : Сб. докл., с. 253-258, 

АИ Ценов, 2017, ISBN: 978-954-23-1371-7 

В настоящето изследване са разгледани въпросите, свързани със 

същността и особеностите на застраховка "Гражданска отговорност на 

автомобилистите". Очертани са състоянието, тенденциите и перспективите за 

развитие на този вид застраховане. Периодът на изследване е 2004-2016 

година, тоест годините преди и след приемането на България в Европейския 

съюз. Посочени са обекта и предмета на застраховката, както и покритите 

рискове. На тази база са направени препоръки за по-нататъшното развитие на 

застраховката. 

 



   

7.13 Митков, М., Състояние и тенденции в развитието на активите на 

застрахователните дружества в България /2004-2016г./ // Съвременни 

предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа- 

Свищов, 7-8.10.2017г. с. 84-89, АИ Ценов, 2017, ISBN: 978-954-23-1239-0 

Въз основа на направеното изследване се установи, че през периода 

2004-2016 година премийния приход и активите на застрахователните 

дружества нарастват в условията на умерена конкуренция. Наблюдава се 

благоприятна тенденция към увеличаване на тяхната стойност. Нараства 

разликата в темпът на развитие на активите спрямо темпът на развитие на 

премийния приход. За изследвания период активите на застрахователните 

дружества са се увеличили близо 7 пъти. В структурно отношение най-голям 

дял заемат активите в ценни книжа, различни от акции, близо 50%. От друга 

страна съсредоточаването на близо половината от активите е в България.  

 

7.14 Митков, М., Особености на системата Smart Claims, предназначена 

за ликвидацията на щети в застраховането, // Сборник с доклади 

"Предизвикателства пред информационните технологии в контекста 

на, "Хоризонт 2020", 7-8.10.2016г., с. 251-258, АИ Ценов, 2016, ISBN: 978-

954-23-1188-1 

Системата SMART CLAIMS предоставя услуга за управление на 

процесите по ликвидация на щетите в застраховането. Тя предоставя готови 

решения за внедряване в процеса по ликвидация на щети в застрахователните 

дружества. Ползването й води до оптимизация на дейностите в отдела, 

спестява време и разходи, подобрява ефективността на служителите. 

 

7.15 Митков, М., Христова, И., Вълчева, В. Състояние и тенденции в 

развитието на пасивите на застрахователните дружества в България 

(2004-2016г.), // Годишна университетска научна конференция, НВУ-

В.Търново, 1-2.06.2017г., с. 124-131, Издаделски комплекс на НВУ“Васил 

Левски“, 2017, ISNN: 1314-1937 



   

Застрахователните дружества обслужват широк спектър от клиенти, 

като им предоставят или различни рискови покрития, или дългосрочни 

спестовни и инвестиционни продукти. Застрахователните компании трябва 

да бъдат в състояние във всеки един момент да изпълнят задълженията си 

към клиентите, което включва и изплащането на значителни суми, дължими 

под формата на обезщетения и натрупаните средства при падеж на 

застрахователните полици. Премиите по застрахователните полици формират 

пасивите на застрахователните компании. На основата на застрахователните 

пасиви се извеждат важни показатели, характеризиращи мястото на 

застрахователната индустрия в икономиката на определена страна. В 

настоящия доклад е изследвано състоянието и развитието на пасивите на 

застрахователните дружества за периода 2004-2016година. Установява се 

тенденция към увеличаване на пасивите.  

 

7.16 Митков, М., Георгиева, В., Георгиев, Б.,  Състояние и тенденции в 

развитието на техническите резерви на застрахователните дружества в 

България (2004-2016г.) // Годишна университетска научна конференция, 

НВУ- В.Търново, 1-2.06.2017г., с. 124-131, ISNN: 1314-1937 

Ролята на застрахователно-техническите резерви е изключително 

важна за дейността на застрахователя. Те осигуряват и гарантират всички 

негови плащания на застрахователни обезщетения или суми, като покриват 

поетите отговорности към застрахованите лица при настъпване на 

застрахователните събития. Тази тяхна характерна особеност определя и 

спецификата на изследването им. Те се създават чрез отчисление на част от 

застрахователните премии. Начисляването на застрахователните резерви се 

отчита като разход от застраховане, а освобождаването им – като приход. 

Застрахователните технически резерви са средствата, които застрахователите 

заделят. Резервите представляват активи за притежателите на полици и 

пасиви за застрахователите.  

 



   

7.17 Митков, М., Кръстева, С., Селимова, Х.  Структура на 

инвестиционния портфейл на застрахователните дружества от раздел 

Общо застраховане (2004-2016г.) .) // Годишна университетска научна 

конференция", НВУ“ В.Търново, 1-2.06.2017г., с. 124-131, Издаделски 

комплекс на НВУ“Васил Левски“, 2017, ISNN: 1314-1937 

Общото застраховане е дейност, при която притежател на полица 

извършва редовни плащания на застраховател, срещу което последният се 

задължава да предостави на ползващото се лице договорената сума при 

настъпване на застрахователно събитие, различно от смърт. Общото 

застраховане предполагат разпределение на рисковете. Обикновено 

застрахователите получават редовни плащания на малки премии от страна на 

притежателите на полици и плащат по-големи суми за обезщетения при 

настъпване на покритите от полиците застрахователни събития. Ето защо от 

важно значение за застрахователя е да изгради добре балансиран 

инвестиционен портфейл за да има възможност да изплаща 

застрахователните обезщезщетения.  

 

7.18 Митков, М., Анализ на финансовото състояние на 

застрахователните дружества в България, // Сборник с доклади на 

Международна научно-приложна конференция "Управленска наука, 

икономика и бизнес практики – съвременни ракурси и 

предизвикателства", БСУ-Бургас, 17-18.06.2016г., ISSN 1313-8758 

Актуалността на разглежданата проблематика се определя от 

законодателните промени  за застрахователният сектор с влизането в сила на 

новата регулаторна рамка  Директива Solvency II 2009/138/ЕО, която 

чувствително завишава капиталовите изисквания към дружествата. Всеки 

застраховател трябва да докаже своята капиталова адекватност, както и да 

създаде системи за управление, които да гарантират как чрез начина на 

работа се поемат рискове, къде се презастраховат. Регулацията е много 

сложна и затова авторът на разработката  си поставя за цел да изследва 



   

текущото състояние на активите и пасивите на застрахователните дружества.  

Акцент на изследването е първия стълб на системата „Платежоспособност 

II”, който се базира на оценката на всички позиции в баланса на 

застрахователните дружества по тяхната пазарна стойност.  

 

7.19 Митков, М., Застраховка "Каско" на въздухоплавателните средства, 

"Сборник доклади на Юбилейна научна конференция: // 100 години от 

рождението на капитан Димитър Списаревски, НВУ- Долна 

Митрополия, 14-15.04.2016г. с. 197-204, Факултет „Авиационен” на НВУ 

”В. Левски” , 2016, ISBN 978-954-713-109-5 

Каско застраховката на самолети става все по-популярна в световен 

мащаб, предвид голямото разнообразие от самолети и огромния брой 

превозвани с тях пътници и товари. Докладът има за цел да разкрие 

спецификата на застраховката Каско на въздухоплавателни средства, покрити 

и изключени рискове, начина на изпълнение и определяне на 

застрахователната сума и обезщетението. 

 

7.20 Митков, М., Застраховка "Гражданска отговорност" свързана с 

използването и притежаването на летателни апарати, // 100 години от 

рождението на капитан Димитър Списаревски, НВУ- Долна 

Митрополия, 14-15.04.2016г. с. 197-204, Факултет „Авиационен” на НВУ 

”В. Левски” , 2016, ISBN 978-954-713-109-5 

Въздушният транспорт е един от най-популярните, бързи и сигурни 

начини за превоз на хора и товари. Рисковете, свързани с него, възникват 

сравнително рядко, но възникването им е свързано с огромни загуби и щети 

както за другите, така и за самите пътници. Това се случва застраховка 

„Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на 

въздухоплавателни средства като начин за компенсиране на материални и 

морални вреди, причинени на трети лица. Докладът посочва спецификата на 

тази застраховка и начина на претенциите по нея. 

 



   

7.21 Митков, М., Възможности за застраховане на авиационния 

персонал, // "100 години от рождението на капитан Димитър 

Списаревски ", НВУ- Долна Митрополия, 14-15.04.2016г. с. 197-204, 

Факултет „Авиационен” на НВУ ”В. Левски” , 2016, ISBN 978-954-713-

109-5 

Инцидентите са постоянен спътник в живота. Проявата им е свързана с 

негативни последици за физическата и психологическата цялост на 

авиационния персонал. Не малка част от злополуките са завършили със 

смърт, а друга част - с временна или трайна нетрудоспособност. 

Застраховките "Злополука" за авиационния персонал се предлагат в широка 

гама от разновидности. Този доклад представя характеристиките на 

различните видове застраховки за авиационния персонал, начина на 

сключване на застрахователния договор и методите за уреждане на 

застрахователни искове 

 

7.22 Митков, М.,  Правни и икономически проблеми при застраховка 

„Гражданска отговорност на автомобилистите“ и застраховка 

„Злополука на лицата в обществения транспорт“, // Правни и 

икономически проблеми на бизнес средата в Република България"- 

Свищов, 23.10.2015г., с. 34-40, АИ Ценов, 2015, ISBN: 978-954-23-1086-0 

 

В Кодекса за застраховането се посочва, че задължителната 

застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите (свързана с 

притежаването и използването на моторни превозни средства) е 

задължителна, тъй като има голямо обществено значение, тъй като защитава 

интересите на невинно пострадалите при произшествието. Осигурява и 

финансова защита на причинителя на злополуката, тъй като той не го е 

направил, а неговият застраховател е изплатил дължимото по договора 

обезщетение. При застраховка "Гражданска отговорност на МПС" 

застраховката покрива отговорността на застрахования, причинени му 

имуществени и морални вреди на трети лица в рамките на застрахователната 



   

сума, определена в договора. Обезщетенията по тази застраховка всяка 

година се увеличават, предвид големите лимити на отговорност /най-горната 

граница за получаване на обезщетение/, които са законово определени от 

държавата.  

 

7.23 Митков, М., Финансовият анализ в застраховането – необходимост 

на мениджмънта на застрахователното дружество., // Сборник с доклади 

от Юбилейната научно-практическа конференция с международно 

участие Пловдивски университете, Том 1, 6-7.11.2014г., с. 215-220, 

УИ“Паисий Хилендарски“-Пловдив, 2014, ISBN: 978-619-202-036-1 

Резултатите от финансовия анализ предоставят много необходима  

информация за застрахователен мениджмънт, характеризиращ се с висока 

познавателна и практическа значимост. Колкото по-висока е степента на 

детайлност и анализ на динамиката на причините и факторите на 

изследователския процес, толкова по-голяма е възможността за неговото 

ефективно управление. Анализът обслужва ръководството на 

застрахователната компания, като изготвя алтернативни решения за 

реализиране на нейните цели. 

 

7.24 Митков, М., Законови изисквания при изграждане на 

инвестиционния портфейл на застрахователното дружество, // Сборник с 

доклади от Юбилейната научно-практическа конференция с 

международно участие Пловдивски университете,Том 1, 6-7.11.2014г., с. 

215-220, УИ“Паисий Хилендарски“-Пловдив, 2014, ISBN: 978-619-202-

036-  

Застрахователните компании формират резерв, за да осигурят всички 

плащания, които е вероятно да възникнат в случай на застраховка, предмет 

на застрахователни договори. В този смисъл много важно място играе 

тяхната инвестиция. Инвестиционната дейност на застрахователното 

дружество трябва да гарантира устойчивост на инвестиционния портфейл, 

характеризиращ се с минимален риск и максимална доходност. 



   

 

 

7.25 Митков, М. Характеристика и особености на вътрешният контрол в 

застраховането. //Сборник с научни доклади от международна научна 

конференция: Социалните науки и икономиката - Взаимодействие и 

перспективи за сътрудничество, Свищов, том 2, 31.10.2014г.–, с. 190-194, 

ISBN 978-954-23-1006-8 

Вътрешният контрол има съществена роля за управлението на всяко 

застрахователно дружество. Успешният вътрешен контрол е ценен източник 

на информация, относно постигането на целите, изпълнението на 

стратегиите, ефективността на системите за контрол, ефективността на 

процесите за управление на риска, както и управлението като цяло. Нещо 

повече той предоставя препоръки за подобряване на процесите в 

застрахователното дружество. От друга страна управителите на дружествата 

умело използват предоставената от вътрешния одит информация при 

вземането на управленски решения 

 

7.26 Митков, М. Прогнозиране обема на застрахователните плащания – 

част от планирането в застраховането. // Сборник с доклади от 

Международна юбилейна научно-практическа конференция: Европейски 

практики и национални рефлекси в планирането, Свищов, 24-25.04.2015г., 

с.253-257,  ISBN: 978-954-23-1086-0 

Планирането е една от основните функции на мениджмънта в 

застрахователното дружество. Планирането в застраховането има за задача да 

прогнозира определени средства, които да се използват за изплащане на  

обезщетения при настъпване на предвидените в застрахователния договор 

случай. Наред с планът за приходите от застрахователни вноски дружествата 

съставят и план за застрахователните плащания. От важно значение за 

застрахователното дружество е коректно направената оценка на 

претърпяната щета и своевременно изплатено и достатъчно по размер 



   

застрахователно обезщетение. Правилното прогнозиране на очакваните 

застрахователни плащания, е предпоставка за надеждно установяване на 

застрахователната вноска. 

 

7.27 Митков, М., Развитие на застраховка "Отговорност на превозвача"  

в условията на нови регулации // Сборник с доклади от Национална 

кръгла маса : Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния 

пазар в условията на динамична регулаторна среда, Свищов, 14-

15.10.2017г., с.98-103,  ISBN: 978-954-23-1282-2 

Застраховка "Отговорност на превозвача" се развива много динамично 

през последните години, което я прави една от застраховките предлагани на 

общо застрахователния пазар с най-голям темп на развитие спрямо 

останалите. Основни причини за това са: нарастващия броя на превозени 

стоки и продукция в страната и извън нея; разширяване териториалния 

обхват по застраховката – за вътрешни и международни превози. 

 

7.28.Митков, М., Статистическо изучаване на застраховка „Карго“ в 

България за периода 2010-2019г. – съвременни измерения // Сборник с 

доклади от Кръгла маса с международно участие : Статистически 

измерения на регионалните различия и неравенства между Северна и 

Южна България, Свищов, 16.10.2020г., с.306-315,  ISBN: 978-954-23-1892-7 

  В настоящето изследване са разгледани въпросите, свързани със 

същността и особеностите на застраховка Карго. Очертани са състоянието, 

тенденциите и перспективите за развитие на този вид застраховане. Периодът 

на изследване е 2010-2019 година, тоест годините след приемането на 

България в Европейския съюз. Посочени са обекта и предмета на 

застраховката, както и покритите рискове. На тази база са направени 

препоръки за по-нататъшното развитие на застраховката. 

 

9.1 Ерусалимов,Р., Митков,М.,, Русанова, В.  Влияние на Схемата за 

съфинансиране на застрахователните премии върху развитието на 



   

земеделското застраховане в България. // Алманах “Научни 

изследвания”, том 23, АИ „Ценов“, Свищов, 2016, стр. 127-152, ISSN 1312-

3815  Индексирано в: Central and Eastern European Online Library 

(CEEOL),  Google Scholar,  RePEc и др.  

В настоящото изследване са представени резултатите от проведено 

през 2015 година емпирично проучване на влиянието на схемата за 

съфинансиране на застрахователните премии върху развитието на 

земеделското застраховане в България. Основната цел е да се изследва 

влиянието на схемата за съфинансиране на застрахователните премии на 

земеделските производители върху развитието на земеделското застраховане 

в България. Застъпената теза е, че балансираното субсидиране на 

застрахователните премии ще доведе до повишаване развитието на 

застрахователните дружества и пазара като цяло, а оттам и до успешното 

постигане на техните стратегически цели.. Установи се, че има засилен 

интерес към схемата за съфинансиране на застрахователните премии и все 

повече земеделски производители се възползват от нея. В резултат на това 

чувствително се повишава обхватът на земеделското застраховане. 

  

9.2. Атанасова,Хр., Митков,М., Иванов, М., Стоева, В. Задължителното 

застраховане при пазарни условия. //Алманах “Научни изследвания”, 

том 23, АИ „Ценов“, Свищов, 2016, стр. 153-177, ISSN 1312-3815 

Индексирано в: Central and Eastern European Online Library (CEEOL),  

Google Scholar,  RePEc и др.  

Застрахователната дейност е специфична търговска дейност и като 

такава тя има своята нормативна уредба. Доброволността на застраховането е 

правило, чието изключение е именно въвеждането на задължителни 

застраховки. Задължителното застраховане се въвежда от една страна, когато 

има висок риск от нарушаване на обществения интерес, а от друга страна, 

когато изпълнението на професионалните задължения на определени 

категории лица е свързано с риск от нарушаване на правата на други лица. 



   

Целта на настоящата студия е да се посочат положителните черти на 

задължителното застраховане и да бъдат очертани основни организационни 

принципи при неговото практическо осъществяване. Чрез изследването са 

постигнати следните резултати: осигурява се възможност за идентифициране 

на практиката в тази област; съчетани са научните търсения и емпиричните 

измерения на дефинираната проблематика на принципа на интеграция между 

експертен потенциал на академичен състав от две катедри на Стопанската 

академия, творческият заряд на докторантите и свежите идеи на студентите. 

 

9.3. Митков, М., Иванов, М.  Оценка на капиталовата адекватност на 

застрахователните дружества в България и влияние на новия Кодекс за 

застраховането върху дейността на застрахователните посредници // 

Алманах “Научни изследвания”, том 24, АИ „Ценов“, Свищов, 2017, стр. 

261-288, ISSN 1312-3815 

Индексирано в: Central and Eastern European Online Library (CEEOL),  

Google Scholar,  RePEc и др. 

В настоящото изследване са представени резултатите от проведено 

през 2016 година проучване на активите и пасивите на застрахователните 

дружества в България. Основната цел на изследването е да се очертае 

състоянието на застрахователния пазар в Р България и възможностите за 

усъвършенстване на дейността на застрахователните посредници съгласно 

новия Кодекс за застраховането. Установи се, че застрахователните 

дружества в България са финансово стабилни и могат да изпълняват своите 

застрахователни задължения. В резултат на това чувствително се повишава 

доверието към застрахователите и би могла да се повиши застрахователната 

култура на населението 

 

9.4. Митков, М., Развитие на застрахователния пазар в условията на 

финансово - икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години 



   

членство (2007-2016г.) // Алманах “Научни изследвания”, том 25 – част I, 

АИ „Ценов“, Свищов, 2018, стр.219-241, ISSN 1312-3815 

Индексирано в: Central and Eastern European Online Library (CEEOL),  

Google Scholar,  RePEc и др. 

В настоящото изследване са представени резултатите от проведено 

през 2017 година проучване на застрахователния пазар в България, 

осъществено съгласно проект №22-2017 г. към Института за научни 

изследвания. Основната цел на изследването е да се очертае състоянието на 

застрахователния пазар в България след приемането на България в 

Европейския съюз. Установи се, че застрахователните дружества в България 

са финансово стабилни. Темпът на развитие на застрахователния пазар 

изпреварва темпа на развитие на брутния вътрешен продукт. Темпът на 

развитие на застрахователните плащания изостава от темпа на развитие на 

брутния премиен приход. Темпът на развитие на инвестициите в страната 

изпреварва темпа на развитие на инвестициите на застрахователните 

дружества. В рамките на изследвания период по отношение на показателите 

застрахователно проникване и застрахователна плътност значително 

изоставаме от другите страни на Европейския съюз. 

 

9.5. Митков, М., Тенденции и предизвикателства пред автомобилното 

застраховане в условията на динамично икономическо развитие // 

Алманах “Научни изследвания”, том 27 – част I, АИ „Ценов“, Свищов, 

2019, стр.,219-241, ISSN 1312-3815 

Индексирано в: Central and Eastern European Online Library (CEEOL),  

Google Scholar,  RePEc и др. 

В настоящото изследване са представени резултатите от проведено 

през 2018 година проучване на автомобилното застраховане в България, 

осъществено съгласно проект № 6-2018 г. към Института за научни 

изследвания. Основната му цел е да се очертаят състоянието и развитието на 

автомобилното застраховане в България след приемането на Кодекса за 



   

застраховането. Акцент е поставен върху състоянието и развитието на 

премийния приход и застрахователните обезщетения. Резултатите от 

изследването показват, че темпът на развитие на премийния приход и 

застрахователните плащания на застрахователния пазар изостава от този на 

автомобилното застраховане. От друга страна, темпа на развитие на Каско 

застраховане изпреварва темпът на развитие на застраховка „Гражданска 

отговорност“ на автомобилистите. Формулирани са предложения за 

решаване на разкритите от изследването проблеми. В рамките на изследвания 

период средната застрахователна премия по автомобилно застраховане 

нараства, както и обхватът на автомобилното застраховане. 
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