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Капиталова инвестиция в 
Евроинс България 

Местоположение: 
България 

Номер на проекта: 
52548 

Стопански отрасъл: 
Финансови институции 

Вид на обявлението: 
Частно 

Дата на одобряване: 
8 септември 2021 г. 

Статус: 
Усвояване 

Дата на оповестяване на резюмето на проекта на английски език: 
10 септември 2021 г. 

Съгласно позволението, дадено в раздел III, параграф 2.6 от Политиката за достъп до информация, 
оповестяването на настоящото резюме на проекта бе отложено в съответствие с параграф 1.4.4 на 
Директивата за достъп до информация. 

Описание на проекта 

Предвижданата транзакция представлява пряка капиталова инвестиция в 
Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ) посредством участие в увеличението на 
акционерния капитал. 

Цели на проекта 

Инвестицията ще позволи на ЕИГ да укрепи своята балансова позиция, ще 
способства за растежа в бъдеще и ще разшири обхвата на операциите в 
държавите, където осъществява дейност ЕБВР. 

 

Въздействие върху процеса на преход 
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ETI: 74 

Конкурентоспособност: Проектът ще подкрепи ЕИГ чрез капиталова инжекция 
и договорени инициативи за създаване на стойност, като дигитализация на 
процесите и диверсифициране на продуктите. 

Устойчивост: Проектът ще способства за укрепването на устойчивостта на един 
от основните участници на застрахователния пазар в региона на Централна и 
Източна Европа (ЦИЕ), като подсили коефициента на платежоспособност II, 
рентабилността и презастрахователната програма на дружеството, които са 
първостепенно важни за разширяването на дейността в бъдеще. 

Информация за клиента 

ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП АД 

ЕИГ е установено в България холдингово дружество, обединяващо 
застрахователните дружества на Еврохолд България АД, които предоставят 
продукти за общо застраховане. ЕИГ е една от най-големите независими 
застрахователни групи в региона на Централна и Югоизточна Европа – втора в 
България с пазарен дял около 12 %, трета в Румъния с пазарен дял около 14 % и 
с широко присъствие в други държави, където инвестира ЕБВР, като Полша, 
Гърция, Украйна, Северна Македония и Грузия. Към края на 2020  г. 
дружеството отчита приход до премии в размер на 467 млн. евро и капитал в 
размер на 206,5 млн. евро. 

Финансиране от ЕБВР 

30,000,000.00 млн. евро. 

Пряка капиталова инвестиция в размер до  30 млн. евро. 

Обща стойност на проекта 

EUR 30,000,000.00 

Пряка капиталова инвестиция в размер до 30 млн. евро. 

Допълняемост 

Проектът ще способства за стабилизирането на застрахователния сектор 
предвид недостига на капитал и резерви в сектора, което на свой ред ще 
създаде увереност в клиентите и доставчиците.  

 

Екологично и социално въздействие – резюме 
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Проектът е поставен в категория FI (лат.) съгласно Екологичната и социална 
политика от 2019 г. ЕИГ е нов клиент на Банката и ще трябва да изпълни 
изисквания за представяне (ИП) 2, 4 и 9, да въведе и прилага Процедурата на 
ЕБВР за управление на екологичните и социалните рискове в застрахователния 
сектор и да представя на Банката ежегодни доклади по екологичните и 
социалните аспекти. Дружеството попълни въпросника за надлежна 
екологична и социална оценка (НЕСО) и като цяло е въвело подходящи 
процедури за управление на предвижданата транзакция в съответствие с 
приложимите разпоредби в ИП9. 

Техническо сътрудничество и безвъзмездно 
финансиране 

Не е приложимо. 

Данни за контакт с дружеството 

Васил Стефанов 
vstefanov@eurofinance.bg 

Кратка информация за изпълнението на проекта 

 

Последна актуализация на резюмето на проекта 

10 септември 2021 г. 

Относно въздействието върху прехода 

Повече информация относно подхода на ЕБВР към измерването на 
въздействието върху прехода можете да намерите тук. 

Делови възможности 

За делови възможности, доставки и поръчки, трябва да се свържете с клиента. 

За делови възможности с ЕБВР (различни от доставки и поръчки), свържете се 
на: 

тел.: +44 20 7338 7168 
ел. поща: projectenquiries@ebrd.com 

За проекти в публичния сектор, свържете се с Доставки и поръчки на ЕБВР: 

 
тел.: +44 20 7338 6794 
ел. поща: procurement@ebrd.com 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
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Общи запитвания 

Конкретни въпроси могат да се задават чрез формуляра за запитвания към 
ЕБВР. 

Екологична и социална политика (ЕСП) 

Екологичната и социална политика и свързаните с нея изисквания за 
представяне (ИП) определят начините, по които ЕБВР изпълнява ангажимента 
си да насърчава „екологосъобразното и устойчиво развитие“. ЕСП и ИП 
включват конкретни разпоредби, изискващи от нашите клиенти да спазват 
изискванията на приложимото национално законодателство, отнасящи се до 
информирането на обществеността и до провеждането на консултации с 
обществеността. Тези разпоредби изискват също така клиентът да установи 
механизъм за получаване, разглеждане и решаване на сигнали и жалби от 
заинтересовани страни, свързани по-конкретно с екологичните и социалните 
аспекти на неговия проект. Освен това, пропорционално на характера и мащаба 
на екологичните и социални рискове и въздействия на конкретния проект, 
когато е целесъобразно ЕБВР изисква от клиентите си да оповестяват 
информация относно рисковете и въздействията, произтичащи от проекта или 
да провеждат съдържателни консултации със заинтересованите страни, като 
разглеждат и отразяват техните становища. 

Повече информация относно практиките на ЕБВР в това отношение се съдържа 
в ЕСП. 

Почтеност и законосъобразност 

Службата, отговаряща за спазването на законността (Office of the Chief 
Compliance Officer – ОССО) насърчава доброто управление и гарантира 
прилагането на най-високи стандарти за почтеност във всички дейности на 
Банката в съответствие с най-добрите международни практики. ЕБВР извършва 
надлежна проверка за почтеност на всички свои клиенти, за да не допусне 
проектите им да създадат неприемливи рискове за почтеността и репутацията 
на Банката. ЕБВР е убедена, че идентифицирането и решаването на проблеми 
на етапа на оценяване и одобряване на проекта е най-ефективното средство за 
гарантирането на почтеността на осъществяваните от нея транзакции. ОССО 
има първостепенно важна роля в тези превантивни усилия и също така помага 
за проследяването на рисковете за почтеността след инвестиционната фаза на 
проекта. 

ОССО отговаря също така за разследването на сигнали за злоупотреба, 
корупция и неправомерно поведение по проектите, финансирани от ЕБВР. 
Всеки един, независимо дали е служител на Банката или е външно лице, който 
има съмнения за извършени злоупотреби или корупционни действия, следва да 
изпрати писмен сигнал до директора по спазване на законността с електронно 
писмо до compliance@ebrd.com. ОССО ще вземе отношение по всички 

докладвани обстоятелства. Ще бъдат проучвани всички сигнали, включително 

https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
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анонимните. Сигнали могат да се подават на всички езици на Банката или на 
страните, в които Банката осъществява свои операции. Информацията трябва 
да бъде предоставена добросъвестно . 

Политика за достъп до информация (ПДИ) 

След влизането ѝ в сила на 1 януари 2020 г., ПДИ определя как ЕБВР 
оповестява информация и се консултира със заинтересованите страни, така че 
да съдейства за по-добра информираност и разбиране на нейните стратегии, 
политики и операции. Моля, посетете страницата на Политиката за достъп до 
информация , за да разберете каква информация е достъпна от уебсайта на 
ЕБВР. 

Конкретни искания за информация могат да се отправят чрез формуляра за 
запитвания към ЕБВР. 

Независим механизъм за отчетност на проекти 
(НМОП) 

Ако постъпките пред клиента или пред Банката за разрешаване проблеми, 
свързани с екологични и социални аспекти или с оповестяването на 
информация, не дадат резултат (например чрез обжалване по механизма, 
установен от клиента на проектно ниво или чрез пряк диалог с ръководството 
на Банката), всички физически лица и организации могат да поставят 
проблемите си за разглеждане чрез Независимия механизъм на ЕБВР за 
отчетност на проекти (НМОП). 

По НМОП се извършва независим преглед на проблеми, свързани с даден 
проект, за които се счита, че са причинили (или могат да причинят) вреди. 
Целите на Механизма са: да съдейства за решаването проблеми, свързани с 
екологични и социални аспекти или с оповестяването на информация, чрез 
диалог между всички заинтересовани от проекта страни; да установи дали 
Банката изпълнява своята Екологична и социална политика или разпоредбите 
на нейната Политика за достъп до информация за конкретните проекти и 
когато е приложимо – да отстрани съществуващи несъответствия с тези 
политики и да не допусне нови несъответствия от страна на Банката.  

Моля, посетете уебстраницата на Независимия механизъм за отчетност на 
проекти, за да разберете повече за НМОП и неговия мандат и как може да 
подадете Искане за преглед, или поискайте с електронно писмо до 
ipam@ebrd.com повече информация за НМОП и указания за подаването на 
искане. 

 

https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
mailto:ipam@ebrd.com

