
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

РЕДОВНА V 

ЗАДОЧНА V 

ДИСТАНЦИОННА V 

 

СТЕПЕН 

БАКАЛАВЪР V 

МАГИСТЪР Х 

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ 

БЪЛГАРСКИ V 

АНГЛИЙСКИ Х 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ 

РЕДОВНА 4 г./ 8 семестъра  

ЗАДОЧНА 4 г./ 8 семестъра 

ДИСТАНЦИОННА 4 г./ 8 семестъра 

 

Целта   на  

УЧЕБЕН ПЛАН 

Първи семестър  

Микроикономика Задължителна 

Математика Задължителна 

Информатика Задължителна 

Стопанска история Задължителна 

Научно писане и работа с информационни 

източници 
Задължителна 

Втори семестър  

Макроикономика Задължителна 

Основи на управлението Задължителна 

Световна икономика Задължителна 

Иконометрия Задължителна 

Икономическа социология 
Социология в застраховането и осигуряването 

Организационно поведение 

Избираема - една от трите 

Трети семестър  

Маркетинг Задължителна 

Статистика Задължителна 

Управление на човешките ресурси Задължителна 

Основи на правото Задължителна 

Държавно регулиране на икономиката 
Интелектуална собственост 
Стопанска логистика 

Избираема - една от трите 

Четвърти семестър  

Основи на счетоводството Задължителна 

Основи на финансите Задължителна 

Теория на социалното осигуряване Задължителна 

Планиране и прогнозиране Задължителна 

Трудово право 
Търговско право 

Избираема - една от двете 

Пети семестър  

Теория на застраховането Задължителна 

Здравно осигуряване Задължителна 

Застрахователни продукти Задължителна 

Информационни технологии в застраховането и 
осигуряването 

Задължителна 

Демоикономика 
Пазар на труда 

Избираема - една от двете 

 

СТАРТИРА Февруари Октомври 

РЕДОВНА Х V 

ЗАДОЧНА Х V 

ДИСТАНЦИОННА Х V 

 

ЗАСТРАХОВАНЕ И 

ОСИГУРЯВАНЕ  
Обучението по специалността „Застраховане и осигуряване” осигурява на студентите 
широкопрофилна подготовка в областта на: 

 застраховането;  

 презастраховането; 

 социалното и здравното осигуряване, одита и контрола в тях; 

 актюерските разчети и взаимоотношенията им с други сфери от 
икономическия живот.  

Те придобиват също така умения за: 

 работа в екип; 

 вземане на ефективни организационни решения; 

 добра комуникативност. 
 
Завършилите специалността могат да работят в застрахователни, пенсионни и 
здравноосигурителни дружества, Националния осигурителен институт и 
Националната здравноосигурителна каса и териториалните им поделения, 
специализираните служби за вътрешен и външен контрол и одит, банки и небанкови 
финансови институции, както и в други сфери и институции, изискващи 
квалифицирани, мотивирани и добре подготвени кадри. 
 

За информцаия:  

тел.: 02/4015831,  02/4015829      

e-mail: office@vuzf.bg 

website: www.vuzf.bg                                  

 

mailto:office@vuzf.bg
http://www.vuzf.bg/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шести семестър  

Застрахователно и осигурително счетоводство Задължителна 

Контрол в застраховането и осигуряването Задължителна 

Риск мениджмънт Задължителна 

Европейски осигурителни отношения Задължителна 

Застрахователно  право 
Осигурително право 

Избираема - една от двете 

Седми семестър  

Застрахователен пазар Задължителна 

Осигурителни продукти и осигурителен пазар Задължителна 

Застрахователна математика Задължителна 

Актюерски техники в осигуряването Задължителна 

Организационна култура и комуникации 
Стил, етикет и протокол 

Факултативна - една от двете 

Осми  семестър  

Презастраховане Задължителна 

Икономика на пенсионното и 
здравноосигурителното дружество 

Задължителна 

Капиталов пазар Задължителна 

Мениджмънт на информацията 
Информационна сигурност 

Избираема - една от двете 

Предприемачество и предприемаческо 
поведение 
Бизнес стратегии 

Избираема - една от двете 

Държавен изпит   
 

 

 

 

 

 

 

 

За информцаия:  

тел.: 02/4015831,  02/4015829      

e-mail: office@vuzf.bg 

website: www.vuzf.bg                                  

 

mailto:office@vuzf.bg
http://www.vuzf.bg/

