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Скъпи приятели,

Честваме 10 години от началото на едно от най-значимите събития в 
областта на застраховането и осигуряването в България. Но колко емоции 
и какво развитие има в този кратък период! Всичко започна от една моя 
идея, която споделих с г-н Орлин Пенев, по онова време председател на 
УС на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ).

Аргументите ми бяха следните: във всички области на финансово-кредитната 
и инвестиционната дейност се раздават различни видове награди, само 
в областта на застраховането и осигуряването не съществува подобна 
инициатива! Питах се, възможно ли е ВУЗФ и АБЗ да организират такива 
награди? Отговорът беше толкова ентусиазиран, колкото и въпросът. За 
всичко, което направихме тогава и продължава досега, благодаря ти, 
Орлине.

Последва една наистина напрегната работа за преодоляване на различни организационни и методологични 
проблеми, така че системата на наградите да бъде безапелационна и да не поражда каквито и да било 
съмнения за некоректност. И тук успяхме. Вече десет години никой не се съмнява в обективността ѝ. 
Искам да благодаря и за това, което направиха първите членове на инициативния комитет: проф. д.ик.н. 
Нено Павлов (като председател на Фондация “Проф. д-р Велеслав Гаврийски“), доц. д-р Григор Димитров 
и проф. д-р Йордан Христосков – като преподаватели във ВУЗФ.

Развитието през годините беше наистина феноменално. От две награди през първата година, сега са 
вече дванадесет! Но това стана възможно само след изключителния ентусиазъм и професионализъм, 
с който се включиха последователно д-р Никола Абаджиев, председател на УС на Българската 
асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, г-н Данчо Данчев и г-жа Светла 
Несторова, последователно председатели на УС на АБЗ, както и г-жа Ивета Кунова, председател на 
УС на Българската асоциация на застрахователните брокери. Днес статуетките “Застраховател на 
годината”, “Пенсионноосигурително дружество на годината”, “Застрахователен брокер на годината” 
и наградите на Фондация “Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ са най-авторитетните и престижни отличия 
в сектора. Благодаря ви, приятели!

Трябва да призная, че емоцията, с която организирахме първите награди за 2008 г., продължава 
да ме владее и днес, и с всяка следваща церемония става все по-силна. Което означава, че тези 
награди имат не само своята ярка история, но имат и свое вълнуващо бъдеще.

доц. д-р Григорий Вазов
ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)
президент и ректор Емеритус на ВУЗФ
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Dear friends,
In 2018 we are celebrating 10 years since the beginning of one of the most important events in 
the area of insurance and social security in Bulgaria. What emotions and what a development 
we have had in this short period! It all started with an idea of mine, which I shared with 
Mr. Orlin Penev, at that time Chairman of the Management Board of the Association of Bulgarian 
Insurers (ABI). My arguments were the following: in all areas of financial, credit and investment 
activities, different types of awards are given, but only in the field of insurance there is no 
such initiative! I was wondering, is it possible for VUZF University and ABI to organize such 
awards ceremony? The answer was as enthusiastic as it was the question. For all that we did then 
and we have done so far, thank you, Orlin!

Really hard work followed in order to overcome different organizational and methodological issues 
so that the awarding system to be undisputable and not to raise any suspicions of unfairness. And 
here we also managed it. For ten years now, no one has had any doubts about its objectivity. I 
would like also to thank the first members of the initiative committee for what they have done: 
Prof. Dr. Neno Pavlov (as Chairman of Foundation “Prof. Dr. Veleslav Gavriiski”), Assoc. Prof. 
Dr. Grigor Dimitrov and Assoc. Prof. Dr. Jordan Hristoskov – as lecturers at VUZF University.

The development over the years has really been significant.In the beginning there were only 2 
awards and now we have already twelve! But this was possible only with the exceptional enthusiasm 
and professionalism of the persons who joined successively our team - Dr. Nikola Abadzhiev, 
Chairman of the MB of the Bulgarian Association of Supplementary Pension Security Companies, 
Mr. Dancho Danchev and Ms. Svetla Nestorova, consecutive chairpersons of the MB of ABI, as well 
as Iveta Kunova, Chairperson of the MB of the Bulgarian Association of the Insurance Brokers. 
Today owing the statuettes for “Insurer of the Year”, “Pension Insurance company of the Year”, 
“Insurance Broker of the Year” and the awards of Foundation “Prof. Dr. Veleslav Gavriiski” 
means having been awarded the most prominent and prestigious awards in the sector. Thank you, 
my friends!

I have to admit that I still feel the emotion of the first 2008awards and each following ceremony 
I feel it stronger. This means that these awards not only have their own brilliant history, but 
also exciting future.

Prof. Grigorii Vazov, PhD
Rector of the VUZF University
President and Rector Emeritus of the VUZF University
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КРАТКА ИСТОРИЯ НА НАГРАДИТЕ

v Наградите “Застраховател на годината” за първи път се организират през 2009 г. по 
инициатива на президента и ректор на Висшето училище по застраховане и финанси доц. д-р 
Григорий Вазов. Идеята е подкрепена от председателя на УС на Асоциацията на българските 
застрахователи Орлин Пенев.

v През 2010 г. Фондация “Проф. д-р Велеслав Гаврийски” се присъединява към инициативата 
и започва да връчва своите специални награди на изявени експерти за принос в развитието 
на българското застраховане и осигуряване в рамките на наградите “Застраховател на 
годината”.

v През 2011 г. към организаторите се включва и Българската асоциация на дружествата 
за допълнително пенсионно осигуряване с председател д.ик.н. Никола Абаджиев, с което 
започват да се връчват наградите “Пенсионноосигурително дружество на годината”.

v През 2016 г. като част от организаторите става и Българската асоциацията на 
застрахователните брокери с председател Ивета Кунова – което поставя началото на 
връчване на наградите “Застрахователен брокер на годината”.

v По решение на Организационния комитет (ОК) от 2012 г. насам всеки председател 
на организация съорганизатор става почетен член на комитета с право на глас след 
приключване на управленския му мандат в съответната организация.

v Към 2018 г. почетни членове на ОК са Орлин Пенев, изпълнителен директор на ЗАД 
“Алианц България” АД, председател на АБЗ (2007-2011) и Данчо Данчев, председател на 
УС и главен изпълнителен директор на “Дженерали Застраховане” АД, председател на АБЗ 
(2011-2015).

Автор на пластиките “Застраховател на годината”, “Пенсионноосигурително дружество на 
годината” и “Застрахователен брокер на годината” е художникът Андрей Янев.
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BRIEF HISTORY OF THE AWARDS

v The “Insurer of the Year” awards were first organized in 2009, initiated by the 
President and Rector of the VUZF University Prof. Grigorii Vazov, PhD. The idea was 
supported by the Chairman of the Management Board of the Association of Bulgarian 
Insurers – Mr. Orlin Penev.

v In 2010 the Foundation “Prof. Dr. Veleslav Gavriiski” joined the initiative and 
started awarding prominent experts for their contribution to the development of the 
Bulgarian insurance and social security under the “Insurer of the Year” awards.

v In 2011 the Bulgarian Association of Supplementary Pension Security Companies 
with the Chairman Dr. Nikola Abadzhiev joined the organizers and the awards “Pension 
Insurance company of the Year” started to be given.

v In 2016 the Bulgarian Association of the Insurance Brokers with Chairperson Iveta 
Kunova became part of the organizers and put the beginning of the “Insurance broker of 
the year” awarding prize.

v By decision of the Organizing Committee (OC) since 2012 each Chairman of a coorganizer 
becomes an honorary member of the committee with voting rights, after the end of his 
managerial mandate in the respective organization.

v By 2018 honorary members of the OC have been Orlin Penev, CEO of “Allianz Bulgaria 
Insurance Company”, Chairman of ABI (2007-2011) and Dancho Danchev, Chairman of the MB 
and CEO of “Generali Insurance Company”, Chairman of ABI (2011-2015).

v Author of the statuettes “Insurer of the Year”, “Pension Insurance company of the 
Year” and “Insurance Broker of the Year” is the renowned Bulgarian artist Andrey Yanev.
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Уважаеми колеги,

За мен е чест да се обърна към вас по повод десетото юбилейно
раздаване на наградите “Застраховател на годината”, 
“Пенсионноосигурително дружество на годината“, “Застрахователен 
брокер на годината“.

Бих искал да благодаря на всички, чиито усилия направиха това 
събитие не еднократен акт на признание за добре свършената 
работа, а ежегоден форум, на който гилдиите отличават най-
добрите сред своите и популяризират техните постижения през 
изминалата година.

В настоящото обръщение не искам да ви занимавам с конкретните 
подробности в нашия бизнес, с финансовите показатели и резултати, 
на които се основава този конкурс.

Всички вие сте много добре наясно с тях и се справяте с предизвикателствата ежедневно 
в своята работа. А щом заедно се събираме на церемонията тази година, значи сте се 
справили успешно. Останалото е въпрос на измерване и сравнение на числа.

Това, което бих искал да ви помоля да направите, докато четете тези редове, е да си 
припомните момента или събитието, които са ви накарали да се занимавате с този бизнес и 
да станете професионалисти в него. Аз и досега помня моя повратен момент и знам какво 
съм вложил от себе си през всички тези години, за да имам възможността днес да направя 
това обръщение към вас.

Вярвам, че за да съществува този форум 10 години подред, голяма част от нас са работили 
здраво и упорито няколко пъти по 10 години. Устоявахме на икономически, пазарни 
и институционални промени, не изостанахме от бума на информационните технологии, 
предприехме социално отговорната позиция да наложим висока финансова култура в 
обществото. Това, колеги, за мен няма цифрово изражение и ме кара да не съжалявам за 
онзи момент, преди толкова години, когато взех своето решение.

Затова, накрая, бих искал да ви кажа: “Дерзайте и бъдете професионалисти в това, което 
правите, независимо от предизвикателствата пред вас!” Само така съм сигурен, че още 
много пъти ще се събираме, за да избираме най-добрите сред нас.
Благодаря на всички вас и ви желая успех!

Орлин Пенев
изпълнителен директор на ЗАД “Алианц България” АД и ЗАД “Енергия” АД,
почетен член на Организационния комитет на годишните награди
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Dear colleagues,

I have the honor to address you on the occasion of the tenth anniversary of the “Insurer 
of the Year”, “Pension Insurance Company of the Year” and “Insurance Broker of the 
Year” awards.

I would like to thank everyone whose efforts have made this event not a one-time act of 
recognition of the well done job, but an annual forum where the guilds honour the best 
among them and promote their achievements over the past year. In this address I do not 
want to deal with the specifics of our business, the financial indicators and results on 
which this competition is based. You are all very well aware of them as you meet all 
the challenges in your daily work. And the fact that we are together at the ceremony 
this year means that you have done a very good job. The rest is a matter of measuring 
and comparing numbers.

What I would like to ask you is while reading these lines to recall the moment or event 
that has made you enter this business and become a professional. I still remember my 
turning point and I know how much time and effort I have devoted to this all these years 
to have the opportunity to address you today at this special event.

I believe we are all aware that in order to have this forum for 10 years in succession, 
most of us have worked hard at least several times 10 years. We have resisted economic, 
market and institutional changes, we did not fall behind the boom of information 
technology, we undertook the socially responsible stance of imposing strong financial 
culture in our society. That, dear colleagues, has no numerical expression for me, and 
this reminds me not to feel sorry for that moment, so many years ago, when I made my 
decision.

So, in the end, I would like to tell you: “Keep going and be professional in what you 
do, regardless of the challenges facing you.” That’s how, I’m sure, we’ll meet many 
times to choose the best among us.

Thank you all and wish you every success in the future!

Orlin Penev
Executive Director of “Allianz Bulgaria” Insurance Company
Honorary member of the Organizing Committee
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Инициативен комитет на годишните награди
“Застраховател на годината”

2008 г.

Initiative Committee of the annual awards
“Insurer of the year”

v доц. д-р Григорий Вазов, президент и ректор на ВУЗФ
Prof. Grigorii Vazov, PhD, President and Rector of VUZF University

v Орлин Пенев, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи
Orlin Pavlov, Chairman of the Management Board of the Association of Bulgarian 
Insurers (ABI)

v проф. д.ик.н. Нено Павлов, председател на УС на Фондация “Проф. д-р Велеслав 
Гаврийски“
Prof. Neno Pavlov, D.Sc, Chairman of the Management Board of Foundation “Prof. 
Dr. Veleslav Gavriiski”

v гл. ас. д-р Григор Димитров, член на Настоятелството на ВУЗФ
Sen. Ass. Grigor Dimitrov, PhD, Member of the Board of trustees of VUZF 
University



7

“Застраховател на годината“
2008

“Insurer of the year”

ЗПАД “Булстрад” -
най-успешно

общозастрахователно дружество

“Bulstrad Insurance” –
“Most successful

non-life insurance company”

ЗАД “Алианц България Живот” АД -
най-добра

животозастрахователна компания

Allianz Bulgaria Life –
“Best life insurance company”

снимка с ниска 
резолюция

снимка с ниска 
резолюция
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Уважаеми колеги и партньори,

За мен е истинско удоволствие да ви поздравя по повод 
десетото юбилейно връчване на наградите “Застраховател на 
годината“, “Пенсионноосигурително дружество на годината” и 
“Застрахователен брокер на годината“!

По традиция с тях се отличават онези застрахователни и 
осигурителни бизнес организации от небанковия финансов сектор, 
които през годината със своите професионални, иновационни 
и лидерски качества, креативен дух и позитивни нагласи са 
допринесли за постигането на отлични икономически резултати.

Забележителното е, че във времето дружествата победители показват все по-устойчив ръст 
и интелигентно израстване за осъществяване на конкурентоспособен бизнес, стремеж да са 
сред лидерите в бранша. Впечатлява подмладяването на застрахователната и осигурителната 
аудитория, явяваща се реален генератор на стабилност, на развитие и промяна.

Това уважавано от нас начинание винаги сме посрещали и организирали с много ентусиазъм, 
екипност, желание и признание на постигнатите резултати в тези сектори на финансовата 
система. Много емоция сме влагали в проектирането и избора на уникалните статуетки за 
всички заслужено наградени най-добри застрахователи и осигурители в страната, отвъд 
политическия и субективния контекст на справедливото, добронамереното и безпристрастно 
оценяване.

Използвам случая да поздравя всички членове, приятели и симпатизанти на Фондация 
“Проф. Велеслав Гаврийски“, родоначалниците и основателите на поредното 20-то юбилейно 
издание на традиционно присъжданата престижна награда – статуетката на богинята “Нике“ 
– на заслужилите и утвърдени професионалисти и мениджъри “За цялостен личен принос 
в развитието на българското застраховане и осигуряване“. Убеден съм, че всички тези 
награди разкриват нови, още по-добри перспективи пред българското предприемачество и 
по своему съдействат за създаването на един по-добър свят.

Искрено се надявам тази наша мисия да продължи дълго, макар и подвластна на динамиката 
на времето – защото да отдаваш заслужено признание е ценност на мъдрите, интелигентните, 
на признателните и справедливите, на носителите на новото и градивното.

На многая лета!

Проф. д.ик.н. Нено Павлов
председател на УС на Фондация “Проф. д-р В. Гаврийски“
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Dear colleagues and partners,

It is a real pleasure to congratulate you on the 10th anniversary of the annual awards 
“Insurer of the Year”, “Pension insurance company of the Year” and “Insurance broker of 
the Year”. Traditionally these awards distinguish those insurance and social insurance 
companies from the non-banking financial sector who have achieved excellent results with 
their professional, innovative and leadership qualities, creative spirit and positive 
attitude through the year.

It is remarkable that over the years the awarded companies show more and more sustainable 
and intelligent growth for competitive business, striving to be among the leaders in 
the sector. The rejuvenation of the insurance and social security audience which appear 
to be a real generator of stability, development and change becomes impressive.

We have always welcomed and organized this respectful endeavour with a lot of enthusiasm, 
teamwork, desire and recognition of the results achieved in these sectors of the 
financial system. We have invested a lot of emotion in the design and the selection of 
the unique statuettes for all awarded insurers and pension insurance companies in the 
country, beyond any political and subjective context of the fair, well-meaning and 
impartial evaluation.

I would like to take the opportunity to congratulate all the members, friends, 
supporters and founders of “Prof. Dr. Veleslav Gavriiski” Foundation on the 20-th 
anniversary edition of its traditionally awarded prize - the statue of goddess Nike 
and also the professionals and managers awarded for their overall personal contribution 
to the development of the Bulgarian insurance and social security. I believe that all 
these awards reveal new and even better prospects for the Bulgarian entrepreneurship 
and they per se contribute to the creation of a better world.

I truly hope that our mission will last for a long time, even belonging to the dynamics 
of time – because giving a deserved recognition to someone is value to the wise, 
intelligent, grateful, fair and creative people.

Prof. Neno Pavlov, D.Sc,
Chairman of the Management Board of Foundation “Prof. Dr. Veleslav Gavriiski”
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Организационен комитет на годишните награди
“Застраховател на годината”

2009 г.

Organizing Committee of the annual awards
“Insurer of the year”

v доц. д-р Григорий Вазов, президент и ректор на ВУЗФ
Prof. Grigorii Vazov, PhD, President and Rector of VUZF University
v Орлин Пенев, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи
Orlin Pavlov, Chairman of the Management Board of the Association of Bulgarian
Insurers (ABI)
v проф. д.ик.н. Нено Павлов, председател на УС на Фондация “Проф. д-р Велеслав 
Гаврийски“
Prof. Neno Pavlov, D.Sc, Chairman of the Management Board of Foundation “Prof.
Dr. Veleslav Gavriiski”
v доц. д-р Йордан Христосков, зам.-ректор по учебната дейност на ВУЗФ
Assoc. Prof. Jordan Hristoskov, PhD, Deputy Rector for the educational activity 
of VUZF University
v гл. ас. д-р Григор Димитров, член на Настоятелството на ВУЗФ
Sen. Ass. Grigor Dimitrov, PhD, Member of the Board of trustees of VUZF 
University

“Застраховател на годината“
2009

“Insurer of the year”

ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД –
Застраховател на годината -

Общо застраховане

Bulstrad Vienna Insurance Group –
“Insurer of the year – Non-life insurance”
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Светослав Рачев от “Алианц България 
Холдинг“ - награда на Фондация “Проф. д-р 
Велеслав Гаврийски“ за цялостен принос за 
развитието на българското застраховане

Svetoslav Rachev, Allianz Bulgaria 
Holding – awarded by Foundation “Prof. 
Dr. Veleslav Gavriiski” for overall 

contribution to the development of the 
Bulgarian insurance

“Интерамерикан Животозастраховане“ ЕАД –
най-динамично развиващо се
застрахователно дружество

“Interamerican Life insurance“ –
“Most dynamically developing insurance 

company”

ЗАД “Алианц България Живот“ АД –
Застраховател на годината -

Животозастраховане

Allianz Bulgaria Life –
“Insurer of the year – Life insurance”
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Уважаеми колеги,

Юбилейният, десети по ред конкурс “Застраховател на 
годината”, “Пенсионноосигурително дружество на годината” и 
“Застрахователен брокер на годината”, както и връчването на 
ежегодните награди на Фондация “Проф. д-р Велеслав Гаврийски”, 
е постижение и радостен факт не само за неговите учредители и 
организатори, но и за всички тези, които чрез своята експертна 
и научна дейност дават конкретен личен принос в развитието на 
такива значими за страната ни дейности като застраховането и 
осигуряването.

Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно 
осигуряване (БАДДПО) винаги е гледала на този конкурс като на 
сериозен повод за равносметка на извършеното от своите членове, 
пенсионноосигурителните дружества, като на възможност да се 

отбележат резултатите от дейността като цяло и най-важното – да се отдаде дължимото на 
дружествата с най-добрите постижения. Заедно с това, за БАДДПО провеждането на този 
ежегоден конкурс в голяма степен е било и повод да се погледне не само към резултатите, 
но и към проблемите, които съществуват, както и към всичко, което предстои. И това 
е така, защото БАДДПО като организация на пенсионния бизнес вече повече от двадесет 
години участва в подготовката и осъществяването на пенсионната реформа в страната 
на всички нейни етапи и играе важна роля в определянето на стратегията и целите на 
реформата, както и за качеството на законодателството в тази област.

Поглеждайки от дистанцията на времето, трябва да отбележим и да изразим своята 
благодарност към всички държавни и обществени институции, които през всички изминали 
години подкрепяха провеждането на този конкурс. Благодарността на организаторите 
заслужават и българските печатни и електронни медии, за тяхното коректно партньорство 
и професионалното отразяване на резултатите от конкурса.

Сега, в дните на провеждането на този юбилеен конкурс, и организатори, и участници 
трябва да си дадат ясна сметка, че само единението и единодействието могат да осигурят 
неговия по-нататъшен успех.

д.ик.н. Никола Абаджиев
председател на Управителния съвет
на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване
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Dear colleagues,

The 10th edition of the Insurer/ Pension Company/ Insurance Broker of the Year 
Contest and the Prof. V. Gavriiski Annual Awards is a remarkable achievement and a 
jubilant occasion not only for their founders and organizers but also for all who have 
contributed through their expertise and research to the development of these important 
industries in Bulgaria.

The Bulgarian Association of Supplementary Pension Security Companies (BASPSC) has 
always seen this contest as a chance to look back on the achievements of the pension 
companies, to promote their successful performance and acknowledge the industry leaders. 
BASPSC also uses the contest as an opportunity to recognize the existing challenges and 
take a look into the future.

Being the representative organization of pension businesses in Bulgaria, for more than 
20 years BASPSC has been involved in the drafting and implementation of all stages of 
the country’s pension reform and has played an important role in defining its strategy 
and goals and ensuring high quality of the relevant legal framework.

Today, from the distance of time, we should recognize and express our gratitude to all 
government and public institutions that have supported this contest over the years. The 
organizers are also grateful to the Bulgarian printed and electronic media for their 
loyal partnership and professional coverage of the contest outcomes.

Now that we are marking the contest’s 10th anniversary, both organizers and participants 
should be aware that its future success can only be ensured through joint efforts.

Nikola Abadzhiev, PhD,
Chairman of the Management Board
of the Bulgarian Association of Supplementary Pension Security Companies
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Организационен комитет на годишните награди
“Застраховател на годината“

“Пенсионноосигурително дружество на годината“
2010 г.

Organizing Committee of the annual awards
“Insurer of the year“

“Pension insurance company of the year“

v доц. д-р Григорий Вазов, президент и ректор на ВУЗФ
Prof. Grigorii Vazov, PhD, President and Rector of VUZF University
v Орлин Пенев, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи
Orlin Pavlov, Chairman of the Management Board of the Association of Bulgarian 
Insurers (ABI)
v д.ик.н. Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата
за допълнително пенсионно осигуряване
Nikola Abadzhiev, PhD, Chairman of the Management Board of the Bulgarian 
Association of Supplementary Pension Security Companies (BASPSC)
v проф. д.ик.н. Нено Павлов, председател на УС на Фондация “Проф. д-р Велеслав 
Гаврийски“
Prof. Neno Pavlov, D.Sc, Chairman of the Management Board of Foundation “Prof. 
Dr. Veleslav Gavriiski”
v доц. д-р Йордан Христосков, зам.-ректор по учебната дейност на ВУЗФ
Assoc. Prof. Jordan Hristoskov, PhD, Deputy Rector for the educational activity 
of VUZF University 
v гл. ас. д-р Григор Димитров, член на Настоятелството на ВУЗФ
Sen. Ass. Grigor Dimitrov, PhD, Member of the Board of trustees of VUZF
University



15

“Интерамерикан Животозастраховане“ ЕАД –
най-динамично развиващо се
застрахователно дружество

“Interamerican Life insurance“ –
“Most dynamically developing insurance 

company”

Застраховател на годината“
“Пенсионноосигурително дружество на годината“

2010 г.

“Insurer of the year“
“Pension insurance company of the year“

ЗАД “Алианц България Живот“ АД –
Застраховател на годината -

Животозастраховане

Allianz Bulgaria Life –
“Insurer of the year – Life insurance”

“ДЗИ – Общо застраховане” АД -
Застраховател на годината -

Общо застраховане

“DZI – General insurance” –
“Insurer of the year – Non-life insurance”
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ПОАД “ЦКБ - Сила“ АД –
най-динамично развиващо се

пенсионноосигурително дружество

PIC “CCB – Sila JSC –
“Most dynamically developing
pension insurance company”

ПОД “Алианц България“ АД –
Пенсионноосигурително дружество на 

годината -
допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване

“Allianz Bulgaria“ PIC –
“Pension insurance company of the year –

Supplementary voluntary pension insurance”

ПОК “Доверие“ АД –
Пенсионноосигурително дружество на 

годината -
допълнително задължително

пенсионно осигуряване

PIC “Doverie“ JSC –
“Pension insurance company of the year –

Supplementary mandatory pension insurance”
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Иван Иванов – награда на Фондация
“Проф. д-р Велеслав Гаврийски“

за заслуги в развитието на регионалните 
звена по обслужване на клиентите в 

застраховането

Ivan Ivanov – awarded by Foundation “Prof. 
Dr. Veleslav Gavriiski” for merits of 
the development of insurance’ regional 

customer service units

д.ик.н. Никола Абаджиев,
председател на БАДДПО – награда

на Фондация “Проф. д-р Велеслав Гаврийски“
за цялостен принос за развитието

на българското осигуряване

Nikola Abadzhiev, PhD,
Chairman of the MB of the BASPSC –

awarded by Foundation “Prof. Dr. Veleslav 
Gavriiski” for overall contribution
to the development of the Bulgarian 

assurance

Борислав Михайлов, изпълнителен директор
на Гаранционния фонд – награда на Фондация

“Проф. д-р Велеслав Гаврийски“
за цялостен принос за развитието

на българското застраховане

Borislav Mihaylov,
Executive Director of the Guarantee Fund –
awarded by Foundation “Prof. Dr. Veleslav 

Gavriiski” for overall contribution
to the development of the Bulgarian 

insurance
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“Застраховател на годината“
“Пенсионноосигурително дружество на годината“

18
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“Insurer of the year“
“Pension insurance company of the year“

2010
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Скъпи съмишленици и колеги,

Благодаря за възможността, честта и удоволствието да поздравя 
всички радетели на идеята за силна застрахователна гилдия!

По повод 10-годишния юбилей на учредяването на наградата 
“Застраховател на годината“ бих искал да споделя с вас радостта 
си от наличието на тази награда, защото тя – освен оценка 
за добре свършена работа – е и признание за постиженията в 
нашата сфера. А признанието винаги действа вдъхновяващо на 
професионалното израстване!

Щастлив съм и вярвам, че споделяте оптимистичното схващане, 
че в България има силни професионални гилдии.Определено 
застраховането е една от тях!

От времето на Аристотел, та до наши дни мислещите хора живеят чрез своите идеи. 
Раждането на една смислена идея е добро начало, но не е достатъчно. Това, което е нужно 
за дългия живот на добрите идеи е наличието на достатъчен брой съмишленици.

Пожелавам на основателите, на носителите и верните приятели на наградата “Застраховател 
на годината“ идейно единство и енергиен заряд, които да развиват и да подпомагат още 
дълги години инициативата за ежегодно присъждане на наградата!
Амбицията и желанието на организаторите са така отчетливи, че за мен няма съмнение, 
че това “дете“ ще се превърне в буден младеж, вдъхновен да покорява тази динамична 
финансова професия!

Декадата, която празнуваме днес, е период напълно достатъчен за прохождането и укрепването 
на една стойностна инициатива, избистряне на идеята и ориентация към верните акценти.

Дали са малко или много ДЕСЕТ години зависи само от аршина, с който мерим. Аз, лично, 
пожелавам още много успешни години, които да превърнат наградата “Застраховател на 
годината“ в институция!

Данчо Данчев
председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор
на “Дженерали Застраховане” АД
почетен член на Организационния комитет на годишните награди
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Dear adherents and colleagues,

Thank you for the opportunity, the honor and the pleasure of congratulating all the 
proponents of the idea of a strong insurance guild!

On the occasion of the 10th anniversary of the “INSURER OF THE YEAR” award, I would 
like to share with you the joy of having this award, because it - besides assessing 
well-done work - is also a recognition of the achievements in our field. And recognition 
always works inspiring career growth!

I am happy and I believe that you share the optimistic belief that there are strong 
professional guilds in Bulgaria. Definitely insurance is one of them!

From the time of Aristotle, up to now, thinking people live according to their ideas. 
The birth of a meaningful idea is a good start, but it is not enough. What is needed 
for the long life of good ideas is a sufficient number of adherents.

I wish the founders, winners and loyal friends of the “INSURER OF THE YEAR” prize of 
conceptual unity and energy to develop and support for many years the initiative to 
award the prize every year!

The ambition and the desire of the organizers are so distinct that I have no doubt 
that this “child” will become a youthful boy inspired to conquer this dynamic financial 
profession!

The decade that we celebrate today is a period that is sufficient to advance and 
consolidate a valuable initiative, to clarify the idea and to focus on the real accents.
Are they a little or more TEN years depends only on the rhythm we measure? Personally, 
I would like to wish many years of success and to transform the “INSURER OF THE YEAR” 
award into an institution!

Dancho Danchev
Chairman of the Board of Directors and CEO
of “Generali Insurance” AD
Honorary member of the Organizing Committee
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Организационен комитет на годишните награди
“Застраховател на годината“

“Пенсионноосигурително дружество на годината”
2011 г.

Organizing Committee of the annual awards
“Insurer of the year“

“Pension insurance company of the year”

v доц. д-р Григорий Вазов, президент и ректор на ВУЗФ
Prof. Grigorii Vazov, PhD, President and Rector of VUZF University
v Данчо Данчев, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи
Dancho Danchev, Chairman of the Management Board of the Association of Bulgarian 
Insurers (ABI)
v д.ик.н. Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата 
за допълнително пенсионно осигуряване
Nikola Abadzhiev, PhD, Chairman of the Management Board of the Bulgarian 
Association of Supplementary Pension Security Companies (BASPSC)
v проф. д.ик.н. Нено Павлов, председател на УС на Фондация “Проф. д-р Велеслав 
Гаврийски“
Prof. Neno Pavlov, D.Sc, Chairman of the Management Board of Foundation “Prof. 
Dr. Veleslav Gavriiski”
v Орлин Пенев, изпълнителен директор на ЗАД “Алианц България“, почетен член на 
Организационния комитет с право на глас
Orlin Penev, Executive Director of “Allianz Bulgaria” Insurance Company, 
honorary member of the Organizing Committee with voting rights 
v доц. д-р Йордан Христосков, зам.-ректор по учебната дейност на ВУЗФ
Assoc. Prof. Jordan Hristoskov, PhD, Deputy Rector for the educational activity 
of VUZF University
v гл. ас. д-р Григор Димитров, член на Настоятелството на ВУЗФ
Sen. Ass. Grigor Dimitrov, PhD, Member of the Board of trustees of VUZF
University
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“Застраховател на годината“
“Пенсионноосигурително дружество на годината“

2011

“Insurer of the year“
“Pension insurance company of the year”

“ДЗИ – Общо застраховане” АД -
Застраховател на годината -

Общо застраховане

“DZI – General insurance” –
“Insurer of the year –
Non-life insurance”

“Групама Животозастраховане“ ЕАД –
най-динамично развиващо се
застрахователно дружество

“Groupama Life insurance“ –
“Most dynamically developing

insurance company”

ЗАД “Алианц България Живот“ АД –
Застраховател на годината -

Животозастраховане

“Allianz Bulgaria Life” –
“Insurer of the year –

Life insurance”

ПОК “Доверие” АД – Пенсионноосигурително 
дружество на годината - допълнително 
задължително пенсионно осигуряване

PIC “Doverie“ JSC –
“Pension insurance company of the year –

Supplementary mandatory pension insurance”
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Евгени Белчев, управител на “Рила 
Брокер“ – награда на Фондация “Проф. д-р 
Велеслав Гаврийски“ за брокер (физическо 
лице) с особен принос в развитието на 
застрахователното посредничество в 

България

Evgeni Belchev, Director of “Rila 
Broker” – awarded by Foundation “Prof. Dr. 
Veleslav Gavriiski” for broker (individual 
person) for special contribution to the 

development of insurance intermediation in 
Bulgaria

Орлин Пенев, изпълнителен директор
на ЗАД “Алианц България“ - награда на 

Фондация “Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ 
за цялостен принос за развитието на 

българското застраховане

Orlin Penev, Executive Director
of Allianz Bulgaria Insurance Company –

awarded by Foundation
“Prof. Dr. Veleslav Gavriiski”
for overall contribution to the 

development of the Bulgarian insurance

ПОД “Алианц България“ АД –
Пенсионноосигурително дружество на 

годината -
допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване

PIC “Allianz Bulgaria“ –
“Pension insurance company of the year –

Supplementary voluntary pension insurance”
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Милка Велева, ръководител на служба
“Вътрешен контрол” в ЗАД ”Булстрад Виена 

Иншурънс Груп” – награда на Фондация 
“Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ за заслуги 

в развитието на регионалните звена по 
обслужване на клиентите в застраховането

Milka Veleva, Director of “Internal 
Control” Directorate at “Bulstrad Vienna 
Insurance Group” – awarded by Foundation 
“Prof. Dr. Veleslav Gavriiski” for merits 
of the development of insurance’ regional 

customer service units

Проф. д-р Йордан Христосков,
зам.-ректор на ВУЗФ – награда

на Фондация “Проф. д-р Велеслав Гаврийски“
за цялостен принос

за развитието на българското осигуряване

Assoc. Prof. Jordan Hristoskov, PhD,
Deputy Rector for the educational activity

of VUZF University –
awarded by Foundation “Prof. Dr. Veleslav 

Gavriiski” for overall contribution
to the development of the Bulgarian 

assurance

ПОД “ING“ –
най-динамично развиващо се

пенсионноосигурително дружество

PIC “ING“ –
“Most dynamically developing
pension insurance company”
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“Застраховател на годината“
“Пенсионноосигурително дружество на годината“

26

2011
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“Insurer of the year“
“Pension insurance company of the year”
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Организационен комитет на годишните награди
“Застраховател на годината“

“Пенсионноосигурително дружество на годината“
2012 г.

Organizing Committee of the annual awards
“Insurer of the year“

“Pension insurance company of the year”

v доц. д-р Григорий Вазов, президент и ректор на ВУЗФ
Prof. Grigorii Vazov, PhD, President and Rector of VUZF University
v Данчо Данчев, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи
Dancho Danchev, Chairman of the Management Board of the Association of Bulgarian 
Insurers (ABI)
v д.ик.н. Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата 
за допълнително пенсионно осигуряване
Nikola Abadzhiev, PhD, Chairman of the Management Board of the Bulgarian 
Association of Supplementary Pension Security Companies (BASPSC)
v проф. д.ик.н. Нено Павлов, председател на УС на Фондация “Проф. д-р Велеслав 
Гаврийски“
Prof. Neno Pavlov, D.Sc, Chairman of the Management Board of Foundation “Prof. 
Dr. Veleslav Gavriiski”
v Орлин Пенев, изпълнителен директор на ЗАД “Алианц България“, почетен член на 
Организационния комитет с право на глас
Orlin Penev, Executive Director of Allianz Bulgaria Insurance Company, honorary 
member of the Organizing Committee with voting rights 
v доц. д-р Йордан Христосков, зам.-ректор по учебната дейност на ВУЗФ
Assoc. Prof. Jordan Hristoskov, PhD, Deputy Rector for the educational activity 
of VUZF University
v гл. ас. д-р Григор Димитров, член на Настоятелството на ВУЗФ
Sen. Ass. Grigor Dimitrov, PhD, Member of the Board of trustees of VUZF 
University

“ДЗИ – Общо застраховане“ АД –
Застраховател на годината -

Общо застраховане

“DZI – General insurance” –
“Insurer of the year –Non-life insurance”
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“Застраховател на годината“
“Пенсионноосигурително дружество на годината“

2012 г.

“Insurer of the year“, “Pension insurance company of the year“

ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” 
АД – най-динамично развиващо се 

застрахователно дружество

“Bulstrad Vienna Insurance Group“ 
– “Most dynamically developing 

insurance company”

ЗАД “Алианц България Живот“ АД –
Застраховател на годината -

Животозастраховане

“Allianz Bulgaria Life” –
“Insurer of the year – Life insurance”

ПОК “Доверие” АД –
Пенсионноосигурително дружество

на годината - допълнително 
задължително

пенсионно осигуряване

PIC “Doverie“ JSC –
“Pension insurance company 
of the year – Supplementary 
mandatory pension insurance”

проф. д-р Цекомир Воденичаров, изпълнителен 
директор на “ЗОФ Медико – 21“- специална 
награда на Фондация “Проф. д-р Велеслав 

Гаврийски“ за особен принос в развитието на 
здравното осигуряване

Prof. Dr. Tsekomir Vodenicharov, Executive 
Director of “Medico - 21” Health Insurance 

Fund – special award of Foundation “Prof. Dr. 
Veleslav Gavriiski” for special contribution 

to the health insurance development
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Юлиян Стамболджиев, управител на “Токуда 
Брокер“, заместник-председател на 

Асоциацията на застрахователните брокери 
в България – награда на Фондация “Проф. 
д-р Велеслав Гаврийски“ за особен принос 

в развитието на посредничеството в 
застраховането

Julian Stamboldzhiev, Director of “Tokuda 
Broker”, Deputy Chairman of the Association 
of insurance brokers in Bulgaria (AIBB) – 
awarded by Foundation “Prof. Dr. Veleslav 
Gavriiski” for overall contribution to the 
development of the Bulgarian insurance

Теменуга Ненова, изпълнителен 
вицепрезидент на “Алианц България 

Холдинг“- награда на Фондация
“Проф. д-р Велеслав Гаврийски“

за цялостен принос за развитието
на българското застраховане

Temenuga Nenova, Executive Vice President
of “Allianz Bulgaria Holding” –

awarded by Foundation “Prof. Dr. Veleslav 
Gavriiski” for overall contribution
to the development of the Bulgarian 

insurance

ПОД “Алианц България“ –
Пенсионноосигурително дружество на 

годината -
допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване

PIC “Allianz Bulgaria“ –
“Pension insurance company of the year –

Supplementary voluntary pension insurance”
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Добрин Георгиев –
награда на Фондация

“Проф. д-р Велеслав Гаврийски“
за дългогодишното участие

и безспорен принос
в българското застраховане

Dobrin Georgiev –
awarded by Foundation “Prof. Dr. Veleslav 

Gavriiski”
for long-term participation

and indisputable contribution
to the Bulgarian insurance

Даниела Петкова,
главен изпълнителен директор

на ПОК “Доверие“ АД – награда на Фондация
“Проф. д-р Велеслав Гаврийски“

за цялостен принос за развитието
на българското осигуряване

Daniela Petkova, CEO of PIC “Doverie” –
awarded by Foundation “Prof. Dr. Veleslav 

Gavriiski”
for overall contribution

to the development of the Bulgarian 
assurance

ПОД “Пенсионноосигурителен институт” АД -
най-динамично развиващо се

пенсионноосигурително дружество

“Pension Insurance Institute” JSC –
“Most dynamically developing
pension insurance company”
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“Застраховател на годината“
“Пенсионноосигурително дружество на годината“

32



3333

“Insurer of the year“
“Pension insurance company of the year”

2012
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Организационен комитет на годишните награди
“Застраховател на годината“

“Пенсионноосигурително дружество на годината“
2013 г.

Organizing Committee of the annual awards
“Insurer of the year. Pension insurance company of the year”

v доц. д-р Григорий Вазов, президент и ректор на ВУЗФ
Prof. Grigorii Vazov, PhD, President and Rector of VUZF University
v Данчо Данчев, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи
Dancho Danchev, Chairman of the Management Board of the Association of
Bulgarian Insurers (ABI)
v д.ик.н. Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата
за допълнително пенсионно осигуряване
Nikola Abadzhiev, PhD, Chairman of the Management Board of the Bulgarian
Association of Supplementary Pension Security Companies (BASPSC)
v проф. д.ик.н. Нено Павлов, председател на УС на Фондация “Проф. д-р Велеслав
Гаврийски“
Prof. Neno Pavlov, D.Sc, Chairman of the Management Board of Foundation “Prof.
Dr. Veleslav Gavriiski”
v Орлин Пенев, зам.-председател на УС и изпълнителен директор на ЗАД “Алианц
България“, почетен член на Организационния комитет с право на глас
Orlin Penev, Deputy Chairman of the Management Board and Executive Director of
Allianz Bulgaria Insurance Company, honorary member of the Organizing Committee
with voting rights 
v доц. д-р Йордан Христосков, зам.-ректор по учебната дейност на ВУЗФ
Assoc. Prof. Jordan Hristoskov, PhD, Deputy Rector for the educational activity
of VUZF University
v гл. ас. д-р Григор Димитров, член на Настоятелството на ВУЗФ
Sen. Ass. Grigor Dimitrov, PhD, member of the Board of trustees of VUZF
University

“ДЗИ – Общо застраховане“ АД –
Застраховател на годината -

Общо застраховане

“DZI – General insurance” –
“Insurer of the year – Non-life insurance”
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ПОК “Доверие” АД -
Пенсионноосигурително дружество на 

годината -
допълнително задължително пенсионно 

осигуряване

PIC “Doverie“ JSC –
“Pension insurance company of the year –

Supplementary mandatory pension insurance”

“Застраховател на годината“
“Пенсионноосигурително дружество на годината“

2013 г.

“Insurer of the year“
“Pension insurance company of the year“

ЗАД “Евроинс” АД –
най-динамично развиващо се
застрахователно дружество

“Euroins Insurance“ PLC –
“Most dynamically developing insurance 

company”

ЗАД “Алианц България Живот“ АД –
Застраховател на годината -

Животозастраховане

“Allianz Bulgaria Life” –
“Insurer of the year –

Life insurance”

снимка с ниска 
резолюция
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Костадин Пеев,
председател на Асоциацията

на застрахователните брокери в България –
награда на Фондация

“Проф. д-р Велеслав Гаврийски“
за особен принос в развитието

на посредничеството в застраховането

Kostadin Peev, Chariman of AIBB –
awarded by Foundation “Prof. Dr. Veleslav 
Gavriiski” for special contribution to the 

development of insurance mediation

Георги Георгиев, изпълнителен директор на 
“Уника Живот“ – награда на Фондация “Проф. 

д-р Велеслав Гаврийски“
за цялостен принос за развитието

на българското застраховане

Georgi Georgiev, Executive Director
of “Uniqa Life Insurance Company –

awarded by Foundation “Prof. Dr. Veleslav 
Gavriiski” for overall contribution to the 

development of the Bulgarian insurance

ПОД “Алианц България“ АД –
Пенсионноосигурително дружество на 

годината -
допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване

PIC “Allianz Bulgaria“ –
“Pension insurance company of the year –

Supplementary voluntary pension insurance”

снимка с ниска 
резолюция
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Любомир Найденов –
награда на Фондация

“Проф. д-р Велеслав Гаврийски“
за дългогодишното участие и безспорен 

принос в българското застраховане

Liubomir Naydenov –
awarded by Foundation “Prof. Dr. Veleslav 
Gavriiski” for long-term participation

and indisputable contribution
to the Bulgarian insurance

гл. ас. д-р Григор Димитров, ВУЗФ –
награда на Фондация

“Проф. д-р Велеслав Гаврийски“
за цялостен принос за развитието

на българското осигуряване

Sen. Ass. Grigor Dimitrov, PhD –
awarded by Foundation “Prof. Dr. Veleslav 
Gavriiski” for overall contribution to the 

development of the Bulgarian assurance

ПОК “Съгласие” АД -
най-динамично развиващо се

пенсионноосигурително дружество

Saglasie Insurance JSC –
“Most dynamically developing
pension insurance company”

снимка с ниска 
резолюция
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“Застраховател на годината“
“Пенсионноосигурително дружество на годината“

38

2013

снимка с много ниска 
резолюция - 43 dpi, трябва 

да е 300 dpi
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“Insurer of the year“
“Pension insurance company of the year”

снимка с много ниска 
резолюция - 43 dpi, трябва 

да е 300 dpi
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Организационен комитет на годишните награди
“Застраховател на годината“

“Пенсионноосигурително дружество на годината“
2014 г.

Organizing Committee of the annual awards
“Insurer of the year“

“Pension insurance company of the year”

v доц. д-р Григорий Вазов, президент и ректор на ВУЗФ
Prof. Grigorii Vazov, PhD, President and Rector of VUZF University
v Данчо Данчев, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи
Dancho Danchev, Chairman of the Management Board of the Association of
Bulgarian Insurers (ABI)
v д.ик.н. Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата
за допълнително пенсионно осигуряване
Nikola Abadzhiev, PhD, Chairman of the Management Board of the Bulgarian
Association of Supplementary Pension Security Companies (BASPSC)
v проф. д.ик.н. Нено Павлов, председател на УС на Фондация “Проф. д-р Велеслав
Гаврийски“
Prof. Neno Pavlov, D.Sc, Chairman of the Management Board of Foundation “Prof.
Dr. Veleslav Gavriiski”
v Орлин Пенев, зам.-председател на УС и изпълнителен директор на ЗАД “Алианц
България“, почетен член на Организационния комитет с право на глас
Orlin Penev, Deputy Chairman of the Management Board and Executive Director of
“Allianz Bulgaria” Insurance Company, honorary member of the Organizing
Committee with voting rights 
v гл. ас. д-р Григор Димитров, член на Настоятелството на ВУЗФ
Sen. Ass. Grigor Dimitrov, PhD, Member of the Board of trustees of VUZF
University

“ДЗИ – Общо застраховане“ АД –
Застраховател на годината -

Общо застраховане

“DZI – General insurance” –
“Insurer of the year –
Non-life insurance”
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ПОК “Доверие” АД -
Пенсионноосигурително

дружество на годината -
допълнително задължително

пенсионно осигуряване

PIC “Doverie“ JSC –
“Pension insurance company

of the year –
Supplementary mandatory

pension insurance”

“Застраховател на годината“
“Пенсионноосигурително дружество на годината“

2014 г.

“Insurer of the year“
“Pension insurance company of the year“

ЗАД “Армеец” АД –
най-динамично развиващо се
застрахователно дружество”

Armeec Insurance JSC –
“Most dynamically developing

insurance company”

ЗАД “Алианц България Живот“ АД –
Застраховател на годината -

Животозастраховане

“Allianz Bulgaria Life” –
“Insurer of the year –

Life insurance”

снимка с ниска 
резолюция
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Николай Здравков,
управител на I&G Brokers –

награда на Фондация
“Проф. д-р Велеслав Гаврийски“
за особен принос в развитието

на посредничеството в застраховането

Nikolay Zdravkov, 
Director of I&G Brokers –

awarded by Foundation
“Prof. Dr. Veleslav Gavriiski”

for special contribution
to the development of insurance mediation

Цветанка Крумова,
изпълнителен директор на ЗАД “Армеец“ АД –
награда на Фондация “Проф. д-р Велеслав 

Гаврийски“ за цялостен принос за 
развитието на българското застраховане

GTsvetanka Krumova, Executive Director
of Armeec Insurance JSC –

awarded by Foundation
“Prof. Dr. Veleslav Gavriiski”

for overall contribution
to the development of the Bulgarian 

insurance

ПОД “Алианц България“ АД –
Пенсионноосигурително дружество

на годината допълнително
доброволно пенсионно осигуряване

PIC “Allianz Bulgaria“ –
“Pension insurance company of the year –

Supplementary voluntary pension insurance”

снимка с ниска 
резолюция
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Господин Стоянов, ЗАД “Алианц България“ – 
награда на Фондация

“Проф. д-р Велеслав Гаврийски“
за дългогодишното участие

и безспорен принос в българското 
застраховане

Gospodin Stoyanov,
“Allianz Bulgaria Insurance Company” –

awarded by Foundation “Prof. Dr. Veleslav 
Gavriiski” for long-term participation

and indisputable contribution
to the Bulgarian insurance

София Христова, изпълнителен директор на 
ПОД “Алианц България“ АД –

награда на Фондация “Проф. д-р Велеслав 
Гаврийски“ за цялостен принос за 

развитието
на българското осигуряване

Sofia Hristova,
Executive Director of PIC Allianz 

Bulgaria – awarded by Foundation “Prof. 
Dr. Veleslav Gavriiski” for overall 

contribution to the development of the 
Bulgarian assurance

“Пенсионноосигурителен институт“ АД -
най-динамично развиващо се

пенсионноосигурително дружество

“Pension Insurance Institute” JSC –
“Most dynamically developing
pension insurance company”снимка с ниска 

резолюция
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“Застраховател на годината“
“Пенсионноосигурително дружество на годината“

44

2014

снимка с ниска 
резолюция
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“Insurer of the year.
Pension insurance company of the year“

снимка с ниска 
резолюция
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Уважаеми госпожи и господа, скъпи колеги и приятели,

От името на Асоциацията на българските застрахователи 
бих искала да ви поздравя с десетата годишнина на 
годишните награди “Застраховател на годината“, 
“Пенсионноосигурително дружество на годината“ и 
“Застрахователен брокер на годината“.

Тези награди са наистина ценно признание не само за 
постиженията на носителите на призовете в категориите, 
но и на индустрията като цяло.

За последните десет години изминахме дълъг път заедно 
и преодоляхме успешно редица предизвикателства – 
световната икономическа криза, здравни и пенсионни 
реформи, законодателни и регулаторни промени, които 
повлияха мобилизиращо и оздравително на бранша, и са 
неизменна част от работата ни в рамката на единен 
европейски пазар.

Смятам, че тазгодишният юбилей ни дава още едно основание да погледнем напред и да 
поставим заедно основите на следващите десет години такива, каквито искаме да са.
Светът се променя динамично, изискванията към бизнеса растат, но се откриват и нови 
възможности да покажем на нашите клиенти, че се грижим за тяхната сигурност и за 
бъдещето им повече от всякога.

С нетърпение очаквам да се поздравим със следващия юбилей на Годишните награди - 
една чудесна традиция, която година след година ще отличава устойчивото развитие на 
индустрията.

Нека продължим обединени напред!

Светла Несторова
Председател на Управителния съвет
на Асоциациата на българските застрахователи
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Dear Ladies and Gentlemen, dear colleagues and friends,

On behalf of the Association of Bulgarian Insurers, I would like to congratulate you on 
the tenth anniversary of the Annual Awards for Insurer of the Year, Pension Insurance 
Company of the Year and Insurance Broker of the Year. These awards give truly precious 
recognition to not only the achievements of their category winners, but also to the 
industry as a whole.

For the last ten years, we have come a long way together and successfully managed 
various challenges – the global economic crisis, healthcare and pension reforms, legal 
and regulatory changes, which had a stimulating and remedial effect on the sector and 
are an integral part of our work within the European Single Market.

I believe that this year’s anniversary is one more reason for us to look forward and 
together lay the foundations of another ten years to be just as we want them to be.
The world is changing dynamically, and requirements to the business are growing. 
However, new opportunities are also arising for us to show our clients that we care for 
their security and future more than ever.

I am looking forward to celebrating our next anniversary of the Annual Awards – a 
wonderful tradition to mark the sustainable development of the sector year after year.
Let us continue on our way united.

Svetla Nestorova
Chairperson of the Management Board
of the Association of Bulgarian Insurers
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Организационен комитет на наградите
“Застраховател на годината“

“Пенсионноосигурително дружество на годината“
“Застрахователен брокер на годината”

2015 г.

Organizing Committee of the annual awards
“Insurer of the year“

“Pension insurance company of the year“
“Insurance broker of the year”

v доц. д-р Григорий Вазов, президент и ректор на ВУЗФ
Prof. Grigorii Vazov, PhD, President and Rector of VUZF University
v Светла Несторова, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи
Svetla Nestorova, Chairman of the Management Board of the Association of 
Bulgarian Insurers (ABI)
v д.ик.н. Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата 
за допълнително пенсионно осигуряване
Nikola Abadzhiev, PhD, Chairman of the Management Board of the Bulgarian 
Association of Supplementary Pension Security Companies (BASPSC)
v проф. д.ик.н. Нено Павлов, председател на УС на Фондация “Проф. д-р Велеслав 
Гаврийски“
Prof. Neno Pavlov, D.Sc, Chairman of the Management Board of Foundation “Prof. 
Dr. Veleslav Gavriiski”
v Данчо Данчев, председател на УС и главен изпълнителен директор на “Дженерали 
България Холдинг“ ЕАД, почетен член на Организационния комитет с право на глас
Dancho Danchev, Chairman of the Management Board and CEO of “Generali Bulgaria 
Holding“, honorary member of the Organizing Committee with voting rights 
v Орлин Пенев, главен оперативен директор и изпълнителен вицепрезидент на 
“Алианц България Холдинг“, изпълнителен директор на ЗАД “Алианц България“, 
почетен член на Организационния комитет с право на глас
Orlin Penev, COO and Executive Vice President of “Allianz Bulgaria Holding 
Executive Director of “Allianz Bulgaria” Insurance Company, honorary member of 
the Organizing Committee with voting rights
v Ивета Кунова, председател на УС на Българската асоциация на застрахователните 
брокери
Iveta Kunova, Chairman of the Management Board of the Bulgarian Association of 
the Insurance Brokers (BAIB)
v доц. д-р Григор Димитров, член на Настоятелството на ВУЗФ
Assoc. Prof. Grigor Dimitrov, PhD, Member of the Board of trustees of VUZF 
University
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“Асет иншурънс груп” –
най-динамично развиващо се
застрахователно дружество

Asset Insurance Company –
“Most dynamically developing

insurance company”

“Застраховател на годината“
“Пенсионноосигурително дружество на годината“

“Застрахователен брокер на годината“
2015

“Insurer of the year“
“Pension insurance company of the year“

“Insurance broker of the year“

ЗАД “Алианц България Живот“ –
Застраховател на годината -

Животозастраховане

“Allianz Bulgaria Life” –
“Insurer of the year –

Life insurance”

ЗАД “Армеец” АД –
Застраховател на годината -

Общо застраховане

“Armeec Insurance” JSC –
“Insurer of the year –
Non-life insurance”
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“Ес Ди Ай Груп” ООД –
най-добър брокер в общото застраховане

SDI Group” –
“Insurance broker of the year –

Non-life insurance”

“Пенсионноосигурителен институт“ АД -
най-динамично развиващо се

пенсионноосигурително дружество

“Pension Insurance Institute” JSC –
“Most dynamically developing
pension insurance company”

ПОК “Доверие” АД –
Пенсионноосигурително дружество на 

годината - допълнително задължително 
пенсионно осигуряване

PIC “Doverie“ JSC –
“Pension insurance company of the year –

Supplementary mandatory pension insurance”
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Анета Петрова, собственик и управител
на застрахователен брокер “Булстар“ –

награда на Фондация “Проф. д-р Велеслав 
Гаврийски“ за особен принос в развитието

на посредничеството в застраховането

Aneta Petrova Owner and Director
of “Bulstar” Insurance Broker

awarded by Foundation “Prof. Dr. Veleslav 
Gavriiski” for special contribution

to the development of insurance mediation

“АОН България” ЕООД –
най-добър брокер в животозастраховането

“AON Bulgaria” –
“Insurance broker of the year –

Life insurance”

“Ви Ар Груп” –
най-динамично развиващ се брокер

“VR Group” –
“Most dynamically developing insurance 

broker”
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Максим Сираков,
CFO на “Алианц България холдинг“ –

награда на Фондация
“Проф. д-р Велеслав Гаврийски“

за цялостен принос за развитието
на българското застраховане

Maxim Sirakov, CFO
of ”Allianz Bulgaria Holding” –

awarded by Foundation “Prof. Dr. Veleslav 
Gavriiski” for overall contribution
to the development of the Bulgarian 

insurance

Ангелина Петрова,
изпълнителен директор на ПОК “Доверие“ –

награда на Фондация
“Проф. д-р Велеслав Гаврийски“

за цялостен принос за развитието
на българското осигуряване

Angelina Petrova, Executive Director of
PIC “Doverie” JSC – awarded by Foundation 
“Prof. Dr. Veleslav Gavriiski” for overall 

contribution to the development of the 
Bulgarian assurance

ПОД “Алианц България“ –
Пенсионноосигурително дружество на 

годината -
допълнително доброволно
пенсионно осигуряване

PIC “Allianz Bulgaria“ –
“Pension insurance company of the year –

Supplementary voluntary pension insurance”
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“Застраховател на годината“
“Пенсионноосигурително дружество на годината“

“Застрахователен брокер на годината“
54



5555

“Insurer of the year“
“Pension insurance company of the year“

“Insurance broker of the year“

2015
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Уважаеми госпожи и господа,

От името на Българската асоциация на застрахователните 
брокери (БАЗБ), бих искала да ви поздравя по случай 
десетгодишния юбилей на годишните награди “Застраховател 
на годината“, “Пенсионноосигурително дружество на 
годината“ и “Застрахователен брокер на годината“!

Всяка една годишнина е добро време за качествена 
равносметка. През последните десет години тези награди 
увенчават нашите колективни усилия и успешно отразяват 
приноса на застрахователния бизнес към обществото. 
Радвам се, че през този десетгодишен период ролята на 
застрахователните брокери остава ключова за развитието 
на застрахователната индустрия в България – и съм 
сигурна, че следващите десет години те ще ни предложат 
още повече добри възможности, с които да утвърдим 
вече изграденото доверие! Свидетел съм на това, че 
постигнатото дотук е плод на всеотдайния труд, на 
постоянството и професионализма на всички нас!

Пожелавам на всички колеги от застрахователния бранш да съхранят енергията и ентусиазма 
си на професионалисти, които осъзнават обществената значимост на своята мисия!

Ивета Кунова,
председател на Управителния съвет
на Българската асоциация на застрахователните брокери
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Dear Ladies and Gentlemen,

On behalf of the Bulgarian Association of Insurance Brokers, I would like to congratulate 
you on the occasion of the 10th anniversary of the annual “Insurer of the Year“, 
“Pension Insurance Company of the Year“ and “Insurance Broker of the Year“ Awards!

Every anniversary is a good time for critical reflection. Over the last ten years, these 
awards have been a symbol of our collective efforts and have successfully reflected the 
contribution of the insurance business to society. I am glad that during this period, 
the role of the insurance brokers remains crucial for the development of the insurance 
industry in Bulgaria and I am sure that the next ten years will offer us  equally good 
opportunities to continue to build trust with our clients. I have witnessed that our 
achievements are the result of the diligent work, perseverance and professionalism of 
all my colleagues!

I wish all to keep your energy and enthusiasm as professionals who are aware of the 
public significance of their mission!

Iveta Kunova
Chairperson of the Management Board 
of the Bulgarian Association of Insurance Brokers
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Организационен комитет на наградите
“Застраховател на годината“

“Пенсионноосигурително дружество на годината“
“Застрахователен брокер на годината”

2016

Organizing Committee of the annual awards
“Insurer of the year“

“Pension insurance company of the year“
“Insurance broker of the year“

v доц. д-р Григорий Вазов, президент и ректор на ВУЗФ
Prof. Grigorii Vazov, PhD, President and Rector of VUZF University
v Светла Несторова, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи
Svetla Nestorova, Chairman of the Management Board of the Association of 
Bulgarian Insurers (ABI)
v д.ик.н. Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата 
за допълнително пенсионно осигуряване
Nikola Abadzhiev, PhD, Chairman of the Management Board of the Bulgarian 
Association of Supplementary Pension Security Companies (BASPSC)
v проф. д.ик.н. Нено Павлов, председател на УС на Фондация “Проф. д-р Велеслав 
Гаврийски“
Prof. Neno Pavlov, D.Sc, Chairman of the Management Board of Foundation “Prof. 
Dr. Veleslav Gavriiski”
v Данчо Данчев, председател на УС и главен изпълнителен директор на “Дженерали 
България Холдинг“ ЕАД, почетен член на Организационния комитет с право на глас
Dancho Danchev, Chairman of the Management Board and CEO of “Generali Bulgaria 
Holding“, honorary member of the Organizing Committee with voting rights 
v Орлин Пенев, главен директор “Подписваческа дейност“ на “Алианц България 
Холдинг“, изпълнителен директор на ЗАД “Алианц България“, почетен член на 
Организационния комитет с право на глас
Orlin Penev, Chief Underwriting Officer at “Allianz Bulgaria Holding”, Executive 
Director of “Allianz Bulgaria” Insurance Company, honorary member of the 
Organizing Committee with voting rights
v Ивета Кунова, председател на УС на Българската асоциация на застрахователните 
брокери
IIveta Kunova, Chairman of the Management Board of the Bulgarian Association 
of the Insurance Brokers (BAIB)
v доц. д-р Григор Димитров, член на Настоятелството на ВУЗФ
Assoc. Prof. Grigor Dimitrov, PhD, Member of the Board of trustees of VUZF 
University
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ПОД “Алианц България“ АД –
Пенсионноосигурително дружество на 
годината - допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване

PIC “Allianz Bulgaria“ –
“Pension insurance company of the year –

Supplementary voluntary pension insurance”

“Застраховател на годината“
“Пенсионноосигурително дружество на годината“

“Застрахователен брокер на годината“
2016

“Insurer of the year“
“Pension insurance company of the year“

“Insurance broker of the year“

ЗАД “Алианц България Живот“ –
Застраховател на годината -

Животозастраховане

“Allianz Bulgaria Life” –
“Insurer of the year –

Life insurance”

“ДЗИ – Общо застраховане“ –
Застраховател на годината -

Общо застраховане

“DZI – General insurance” –
“Insurer of the year –
Non-life insurance”
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“Евролайф България“ ЕООД –
най-добър брокер

в животозастраховането

“Eurolife Bulgaria“ –
“Insurance broker of the year –

Life insurance”

“ЕН ЕН Пенсионноосигурително дружество” 
ЕАД -

най-динамично развиващо се
пенсионноосигурително дружество

“NN Pension Insurance Company” –
“Most dynamically developing
pension insurance company”

ПОК “Доверие” АД –
Пенсионноосигурително дружество на 

годината -
допълнително задължително пенсионно 

осигуряване

PIC “Doverie“ JSC –
“Pension insurance company of the year –

Supplementary mandatory pension insurance”
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“Мусала Иншурънс Брокер” ООД –
най-динамично развиващ се брокер

“Musala Insurance Broker” –
“Most dynamically developing

insurance broker”

“Дженерали Застраховане” АД –
най-динамично развиващо се
застрахователно дружество

“Generali Insurance Company“ –
“Most dynamically developing

insurance company”

“Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД –
най-добър брокер

в общото застраховане

“I&G Insurance Brokers” –
“Insurance broker of the year –

Non-life insurance”
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Петрозар Петков,
председател на Съвета на директорите
на ЗД “БУЛ ИНС” – втора награда на 

Фондация
“Проф. д-р Велеслав Гаврийски“

за цялостен принос за развитието
на българското застраховане

Petrozar Petkov, Chairman
of the Board of Directors

of “Bul Ins” Insurance Company –
second award

of Foundation “Prof. Dr. Veleslav 
Gavriiski”

for overall contribution
to the development of the Bulgarian 

insurance

Ралица Агайн-Гури –
заместник-председател на КФН,

ръководещ управление “Застрахователен 
надзор“ –

награда на Фондация
“Проф. д-р Велеслав Гаврийски“

за цялостен принос за развитието
на българското застраховане

Ralitsa Again-Guri,Deputy Chairman
of the Financial Supervision Commission

in charge of Insurance Supervision 
Division –

awarded by Foundation “Prof. Dr. Veleslav 
Gavriiski”

for overall contribution
to the development of the Bulgarian 

insurance



63

Ивета Кунова, председател на УС на БАЗБ –
награда на Фондация

“Проф. д-р Велеслав Гаврийски“
за особен принос в развитието

на посредничеството в застраховането

Iveta Kunova,
Chairman of the Management Board of BAIB –
awarded by Foundation “Prof. Dr. Veleslav 

Gavriiski”
for special contribution

to the development of insurance mediation

Милен Марков, председател на СД
и главен изпълнителен директор

на ПОК “Съгласие”АД –
награда на Фондация

“Проф. д-р Велеслав Гаврийски“
за цялостен принос за развитието

на осигурителните системи в България

Milen Markov, Chairman
of the Board of Directors and CEO

of PAC “Saglasie”-
awarded by Foundation

“Prof. Dr. Veleslav Gavriiski”
for overall contribution

to the development
of the insurance systems in Bulgaria
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“Застраховател на годината“
“Пенсионноосигурително дружество на годината“

“Застрахователен брокер на годината“
64

2016

снимка с ниска 
резолюция
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“Insurer of the year“
“Pension insurance company of the year“

“Insurance broker of the year“

снимка с ниска 
резолюция
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Организационен комитет на наградите
“Застраховател на годината“

“Пенсионноосигурително дружество на годината“
“Застрахователен брокер на годината”

2017

Organizing Committee of the annual awards
“Insurer of the year“

“Pension insurance company of the year“
“Insurance broker of the year“

v доц. д-р Григорий Вазов, президент и ректор на ВУЗФ
Prof. Grigorii Vazov, PhD, President and Rector of VUZF University
v Светла Несторова, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи
Svetla Nestorova, Chairman of the Management Board of the Association of 
Bulgarian Insurers (ABI)
v д.ик.н. Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата 
за допълнително пенсионно осигуряване
Nikola Abadzhiev, PhD, Chairman of the Management Board of the Bulgarian 
Association of Supplementary Pension Security Companies (BASPSC)
v проф. д.ик.н. Нено Павлов, председател на УС на Фондация “Проф. д-р Велеслав 
Гаврийски“
Prof. Neno Pavlov, D.Sc, Chairman of the Management Board of Foundation “Prof. 
Dr. Veleslav Gavriiski”
v Данчо Данчев, председател на УС и главен изпълнителен директор на “Дженерали 
България Холдинг“ ЕАД, почетен член на Организационния комитет с право на глас
Dancho Danchev, Chairman of the Management Board and CEO of “Generali Bulgaria 
Holding“, honorary member of the Organizing Committee with voting rights 
v Орлин Пенев, член на УС и изпълнителен директор на ЗАД “Алианц България“, 
почетен член на Организационния комитет с право на глас
Orlin Penev, Member of the Management Board and Executive Director of “Allianz 
Bulgaria” Insurance Company, honorary member of the Organizing Committee with 
voting rights
v Ивета Кунова, председател на УС на Българската асоциация на застрахователните 
брокери
Iveta Kunova, Chairman of the Management Board of the Bulgarian Association of 
the Insurance Brokers (BAIB)
v доц. д-р Григор Димитров, член на Настоятелството на ВУЗФ
Assoc. Prof. Grigor Dimitrov, PhD, Member of the Board of trustees of VUZF 
University
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