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Уважаеми Дами и Господа,
От 10-ти до 12-ти април 2019 г. Българско Актюерско Дружество ще бъде домакин на регулярната
Пролетна работна среща на постоянните комисии на Actuarial Association of Europe (ААЕ).
През 2018 година ААЕ отбеляза своя 40-годишен юбилей. Организацията е създадена през 1978 г. под
името Groupe Consultatif Actuariel Europeen, за да представлява актюерските организации в Европа. Целта
на организацията е да предоставя мнения и съвети по актюерски въпроси към редица структури на
Европейския Съюз ( Европейската Комисия, Съвета на Министрите, Европейския Парламент, EIOPA и
различните работни групи към тях). По настоящем ААЕ обединява 36 асоциации членки от 35 европейски
страни, представлявайки над 23,000 актюера.
За нас, българските актюери, възможността да организираме работните срещи на постоянните комисии на
ААЕ е изключително признание и отговорност. За първи път в историята на застраховането и финансовия
бизнес у нас България ще домакинства форум на такова високо ниво. Актюерската професия има
изключително важна роля както за стратегическото и оперативното управление на бизнеса, така и за
осигуряване на капиталовата стабилност в застрахователния и осигурителен сектор, а от там и защита на
финансовите интереси на потребителите. С въвеждането на риск базирания подход при управлението и
надзора на финансовите институции необходимостта от високо образовани и добре обучени специалисти
нараства. В рамките на Пролетната среща на ААЕ ще бъдат представени презентации на водещи експерти в
актюерската професия (както практици, така и с академичен профил). Програмата ще включи интерактивна
панелна сесия, специализиран семинар на тема „Количествени оценки на риска в застраховането“, както и
различни работни дискусии в рамките на постоянните комитети на ААЕ:









Добавена стойност от актюерската професия за финансовата индустрия и извън нея.
Развитие на актюерската професия.
Професионални аспекти – изисквания за квалификация, етичност, независимост, професионализъм.
Защита на потребителите.
Риск базиран подход. Взаимодействие с Регулаторните органи и външни одитори.
Гаранции в дългосрочните застрахователни и пенсионни продукти.
IFRS 17 и отражението му в баланса на застрахователните предприятия.
„Big data“ и „cyber risk“ и други.

Около 100 експерта в актюерската сфера от цяла Европа се очаква да се включат в работните срещи през
април, 2019 г. в София.
В рамките на Пролетната среща на ААЕ ще бъдат представени презентации на водещи експерти в
актюерската професия (както практици, така и с академичен профил).
Място на събитието
Годишната Пролетна среща на ААЕ ще се проведе от 10-ти до 12-ти април, 2019 г. в хотел
INTERCONTINENTAL SOFIA, площад „Народно събрание“ 4, София.

Програма
10 април 2019 г.
• 09:00 -17:00 - Семинар на тема „Количествени оценки на риска в Животозастраховането“, лектор
проф. Ермано Питако, преподавател в Университета в Триест, представител на AFIR/ERM секция на
Международната Актюерска Асоциация (IAA) и постоянен член на Комисията по образование към
Европейската Актюерска Асоциация (ААЕ).
• 13:00 – 17:00 – работна среща на SSSC към ААЕ
• 19:30 – коктейл по случай 25-тата годишнина от възстановяването на браншовата организация на
актюерите в България.
11 април 2019 г.
• 08:30 - 09:00 – Регистрация
• 09:00 – 09:15 - Официално откриване на Пролетната среща на ААЕ ( Esko Kivisaari, Президент на ААЕ)
Панелна дискусия:
• 09:15 – 09:45 - IFRS 17 и отражението му в баланса на застрахователите, Konstantinos Nikolopoulos,
Partner, EY (Ernst & Young),
• 09:45 - 12:00 - Панелна дискусия “Застаряващото население и предизвикателствата пред
Пенсионните схеми в Европа“ (частни и обществени).
Участници в панела:














•
•

Еско Кивисаари – Президент на Европейската Актюерска Асоциация,
Фалко Фолкенберг – Вицепрезидент на Европейската Актюерска Асоциация и
Вицепрезидент на OPSG ( Occupational Pension Stakeholder Group ) към EIOPA,
Мария Икономо – Председател на SSSC-секцията на Европейската Актюерска Асоциация.
Драгомир Драганов – директор дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране“, НОИ,
Пенка Танева - началник отдел „Статистика, актюерски анализи и прогнози“, НОИ,
представители на КФН,
представители на МТСП,
представители на Министерство на Финансите,
представители на КФН,
представители на АБЗ,
представител на БАДДПО,
представители на Ernst & Young, България,
актюери и експерти от финансовия сектор, както и други заинтересовани страни.

9:00 – 17:30 – работни срещи на постоянните комитети на ААЕ.
19:00 – вечеря за делегатите на ААЕ.

12 април 2019 г.
• 08:30 – 17:00 – работни срещи на постоянните комитети на ААЕ.
• 18:30 - социална програма за делегатите на ААЕ (посещение в НИМ) и закриване на форума.

За нас ще е огромна чест да Ви посрещнем като участници в Пролетната среща на ААЕ, която ще се
проведе в София през април, 2019 г.
Моля заявете участието си в Панелната дискусия “Застаряващото население и предизвикателствата пред
Пенсионните схеми в Европа“, която ще се проведе на 11 април, 2019 г. електронния адрес на Дружеството
bas@bitex.bg не по-късно от 03 април 2019 г.
С уважение,
Татяна Битунска
Председател на УС на БАД
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