София, 10.07.2017 г.

РЕГЛАМЕНТ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС
“МЛАД ЗАСТРАХОВАТЕЛ”
2017 г.

1. С настоящия регламент се определят условията и реда за провеждане на
националния конкурс “Млад застраховател” за 2017 г. за предоставяне на специална
стипендия на името на Румен Янчев, дългогодишен член на настоятелството на ВУЗФ,
председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на ЗАД “Булстрад
Виена Иншурънс Груп” АД.
2. Конкурсът се организира и провежда ежегодно съвместно от Висшето училище по
застраховане и финанси (ВУЗФ) и Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ).
3. Стипендията по т. 1 се предоставя ежегодно от ВУЗФ на лице, прието за студент в
специалността “Иновации и бизнес процеси в застраховането” в магистърската степен във
ВУЗФ, което може да прави промени в наименованието на специалността, както и да
включва други специалности в конкурса.
4. Специалната стипендия е в размер на годишната такса за обучение по
специалността/специалности по т. 3 и се предоставя за всяка учебна година.
5. Право за кандидатстване за стипендията имат лица, които са:
а) български граждани с до 5 години професионален опит в областта на
застраховането;
б) завършили бакалавърска степен със среден успех от семестриалните изпити наймалко много добър (5,00);
в) участвали в научни конференции, в разработването на проекти или в друга
обществена дейност, спомагаща развитието на застрахователния сектор;
г) представили две препоръки от работодатели или други организации, включително
от неправителствени или международни организации и структури.
6. Лицето за получаване на специалната стипендия се определя чрез конкурс в два
етапа: по документи и отговори на въпроси и решаване на задача в областта на
застраховането (първи етап) и провеждане на интервю (втори етап).
7. Кандидатите за специалната стипендия подават заявление за участие в конкурса в
свободен текст в срок до 17 септември 2017 г., към което прилагат:
a) отговори на въпросите и решение на задачата в областта на застраховането
(Приложение 1);
б) мотивационно писмо;
в) копия на дипломата и приложението към нея за придобитата бакалавърска степен;
г) копия на документи, удостоверяващи обстоятелствата по т. 5, букви “а”, и “в”.
д) две препоръки.
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8. Документите по т. 7 се изпращат на електронната поща abz@abz.bg в срока по т. 7
и се разглеждат от комисия, назначена със заповед на председателя на АБЗ, включваща
представители на асоциацията и ВУЗФ, в определен от него срок.
9. Комисията по т. 8 оценява участниците в конкурса, като определя най-добре
представилите се кандидати през първия етап, отговарящи на условията по т. 5 и 7, и
провежда индивидуални интервюта с тях.
10. На основата на извършеното оценяване на кандидатите през първия етап на
конкурса и проведените интервюта през втория етап, комисията предлага на ректора на
ВУЗФ кандидата, на когото да се предостави специалната стипендия по т. 1 за учебната
2017/2018 година. Името на победителя в националния конкурс “Млад застраховател”,
носител на стипендията на името на Румен Янчев, се обявява в срок до 29 септември 2017 г.
11. Ако предложеният кандидат по т. 10 се е записал за студент в специалността
“Иновации и бизнес процеси в застраховането” в магистърската степен във ВУЗФ преди
решението на комисията и е платил таксата за обучение в тази степен, тя се връща на
студента или приспада от дължимата такса за следващия период на обучение.
12. Стипендията може да се получава от съответния студент през целия срок на
обучение по специалността по т. 11, ако през предходната учебна година има:
а) среден успех най-малко отличен 5,50;
б) не повече от 10 натрупани наказателни точки по системата за санкциониране на
провинения на студенти във висшето училище;
в) участия с доклад/и в студентската научна конференция във висшето училище или
в други външни форуми;
г) редовно заверени семестри.
13. Обстоятелствата по т. 12 се удостоверяват със съответни документи, изготвени от
дирекция „Учебна дейност“, които се предоставят на ректора на ВУЗФ до края на текущата
учебна година.
14. Регламентът се прилага от началото на учебната 2017/2018 година.
Регламентът за провеждане на конкурса е съгласуван с ректора на ВУЗФ доц. д-р
Григорий Вазов и с председателя на АБЗ Светла Несторова.
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Приложение 1
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “МЛАД ЗАСТРАХОВАТЕЛ”
2017 г.
ВЪПРОСИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНО РАЗРАБОТВАНЕ

I.

РАЗДЕЛ "ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ"

1. Какво влияние оказват смъртността, възрастта и средната продължителност на живот върху:
1.1

Спестовната застраховка „Живот“

1.2

Рисковата застраховка „Живот“

1.3

Смесената застраховка „Живот“

2. Защо през първите 2 години нямаме откупна стойност по застраховки „Живот“?
3. Защо застрахователите слагат горна граница на възрастта на застрахованите лица по застраховки
„Живот“?

II.

РАЗДЕЛ "ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ"

1.

Защо в имущественото застраховане по риска „Земетресение“ застрахователите слагат

безусловен франшиз в размер на 1-2 %?
2.

Изяснете разликата между застрахователна сума и лимит на отговорност, както и при кои

застраховки се използва съответното понятие.
3.

Обяснете каква е разликата между риска за отделния обект и риска за съвкупността.

ІІІ. ЗАДАЧА
Имаме застрахован за действителната му стойност лек автомобил със застрахователна сума 10 000
лв. Настъпило е застрахователно събитие (ПТП по време на движение), щетата от което е в размер
на 2 000 лв., които са изплатени изцяло. Застрахованият е отказал да дозастрахова автомобила за
размера на изплатеното му обезщетение. Впоследствие е настъпило второ застрахователно събитие
(ПТП на паркинг), щетата от което възлиза на 1000 лева. Какъв ще е размерът на обезщетението,
което ще трябва да се изплати на застрахования, за събитието ПТП на паркинг?
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
Правилният отговор на всеки въпрос носи по 3 точки. Вярното решение на задачата носи 2
точки. Най-високият общ брой точки е 20.
Максималният брой точки за отговора на един въпрос се присъжда при неговото подробно и
изчерпателно писмено развиване. Максимален брой точки на задачата се присъжда при вярното ѝ
решение, подробно разписано и аргументирано.
При присъждането на точки ще се оценява не само пълнотата на отговора (2 т.), но и стила на
изказа (0,5 т.), както и боравенето със специализираната застрахователна терминология (0,5 т).
Допуска се използването на графики, таблици или схеми за онагледяването както на
отговорите, така и на задачата.
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