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Магистърска програма „Застраховане” подготвя специалисти за нуждите на 

застрахователната наука и практика. Тя осигурява задълбочени знания, умения и 

практически навици, предоставящи възможност на завършилите за работа в сферата на 

застраховането в България и в страните – членки на Европейския съюз. Обучението на 

студентите включва общотеоретична и практико-приложна подготовка в областта на 

застраховането. С цел качествено обучение на студентите се поддържат делови контакти с 

Комисията за финансов надзор, Асоциацията на застрахователните дружества в България, 

Българската асоциация на застрахователните брокери, Асоциацията на застрахователните 

брокери в България, отделни застрахователни дружества и застрахователни брокерски 

къщи. 

Завършилите магистърска програма „Застраховане” притежават практически 

умения за: вземане на решения в условията на риск и неопределеност (условия, които са 

особено актуални за работата на застрахователното дружество); умения за компетентно 

проучване и анализ на състоянието и тенденциите в застрахователния пазар; успешно 

справяне с проблемите, отнасящи се до инвестиционната дейност на застрахователното 

дружество; изчисляване на платежоспособността на застрахователното дружество; 

разработване и използване на експертни оценки в отделните браншове на застраховането.  

Придобитите компетентности от студентите в програмата биха могли да бъдат 

сведени до: самостоятелност и отговорност (инициативност и поемане на отговорност;  

организация и управление на застрахователни дейности;  вземане на решения за 

предлагане на застрахователни продукти; изграждане и управление на работни групи);  

компетентности за учене (аналитично мислене; оценка на степента на получената 

подготовка и съответствието на придобитите с необходимите знания и умения за 

професионална реализация в сферата на застраховането и социалната защита; преценка 

на необходимостта от актуализиране на придобитите знанията и умения; преценка на 

необходимостта от повишаване на квалификацията и/или преквалификация); комуникативни 

и социални компетентности  (формулиране и разбираемо представяне на идеи, проблеми и 

решения;  изразяване на отношение и разбиране по актуални въпроси от областта на 

застраховането; участие в екипни дейности;  представяне на застрахователни услуги;  

управление на взаимоотношенията с клиенти); професионални компетентности (прилагане 



на актуални за сферата на застраховането нормативни изисквания; познаване на бизнес 

процесите в областта на застраховането;  

познаване на спецификата на застрахователните услуги; оценка на потребностите от 

застрахователни услуги;  събиране, обобщаване и анализ на данни;  работа със 

специализиран софтуер за обработка на данни). 

За практическата подготовка на студентите, във всички дисциплини от магистърската 

степен, е акцентирано върху придобиване на навици, свързани с решаване на казуси, 

самостоятелно разработване на доклади по определени теми, извършване на експертни 

оценки, дискусии по определени проблеми.  

Обучението в магистърската програма “Застраховане” е съобразено с това във 

водещи университети, в страни от Западна Европа. Съдържанието на учебните дисциплини 

е в съответствие с водещите тенденции в развитието на застраховането. 

Завършилите магистърска програма “Застраховане” могат да заемат  длъжности в 

застрахователни дружества, в структурата на Комисията за финансов надзор, в 

застрахователни брокерски фирми, в пенсионни фондове, както и във всички институции, в 

които присъства застрахователен елемент (управител, застрахователно дружество;  

експерт, здравно застраховане; експерт, обучение и квалификация; експерт, подбор на 

персонала; главен експерт застрахователна дейност; експерт застрахователна дейност; 

актюер; отчетник, оценки на рискове и застраховки; отчетник, уреждане на застрахователни 

полици; специалист, сигурност; регионален застрахователен представител; регионален 

застрахователен координатор; специалист застрахователна дейност; организатор аварии и 

застраховки; инспектор, иск; оценител, щета; регионален мениджър; директор дирекция; 

застрахователен брокер; експерт в дирекция „Застрахователен надзор”). Същевременно, 

дипломираните в магистърската програма могат да се насочат и към научно-

изследователска работа. 

 

ИЗУЧАВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНА В МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА СА: 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР.  

Първи модул. 

Икономикс. Дисциплината има за цел да даде основите на икономическите знания за 

всички, които се интересуват от икономическата теория и се състои от два раздела - 

Микроикономика и Макроикономика. Микроикономиката изучава поведението на 

икономическите субекти (домакинства, фирми, общини, банки и др.) свързано с 

минимизирането на разходите и максимизирането на ползите (доходите) въз основа на 

избор между различни алтернативи. Макроикономиката изучава поведението на 



националната икономика, промените в агрегатните величини, изразяващи нейното 

изменение, както и взаимодействието между съставящите я сектори. 

Въведение във финансите. Целта на курса има за цел да даде основните насоки на 

финансовото мислене на бъдещите специалисти - икономисти и администратори. 

Програмата е ориентирана към придобиване на знания и умения за специалисти-икономисти 

в областта на парите, международните финанси, кредита, данъците, бюджета, 

корпоративните финанси, инвестициите и персоналните финанси от позицията на основните 

икономически агенти - държава, фирми и население. Курсът се осигурява от катедра 

"Финанси и кредит" и допълнително включва разработка на поливариантен казус с приложно 

развитие на компетенции за бизнес планиране, управление на парични потоци, усвояване и 

обслужване на кредит, инвестиционни решения, начисляване на трудови възнаграждения, 

фискални плащания и годишно балансово приключване. 

 

Втори модул. 

Икономика на застраховането. Дисциплината е базова и въвежда в принципните 

постановки в застрахователната дейност. 

Икономика на социалното осигуряване. Дисциплината осигурява знания за 

икономическата логика и механизъм на функциониране на социалното осигуряване като 

фундамент на социалната сигурност в съвременното общество. 

Застрахователно право. Дисциплината дава знания за основните понятия и 

принципи на застрахователното право, за юридическите факти, които са предпоставка за 

възникване на застрахователното правоотношение, за разпространението на 

застрахователните продукти от застрахователните посредници. 

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР 

Първи модул. 

Лично застраховане. Целта на учебната дисциплина  е да запознае студентите със 

същността, особеностите и обхвата на личното застраховане, както и със спецификата на 

застрахователните продукти, предлагани на пазара на застраховането „Живот”, 

застраховането „Злополука” и здравното застраховане. 

Икономика на здравеопазването и здравното осигуряване. Дисциплината 

формира  знания за връзката между икономиката и здравеопазването, финансирането на 

здравеопазването, развитието и функционирането на здравното осигуряване. 

 



Втори модул. 

Имуществено застраховане. Дисциплината запознава  студентите със същността, 

особеностите и обхвата на общото застраховане, както и със спецификата на 

застрахователните продукти, предлагани на общозастрахователния пазар. 

Застрахователен пазар. Дисциплината изяснява: същността на пазара на 

застрахователни услуги;  характеризира  участниците на застрахователния  пазар;  очертава  

ролята на държавата за устойчивото развитие на застраховането; обръща внимание  на 

пазарната политика и  стратегии на застрахователните дружества. 

Презастраховане. Дисциплината дава фундаментална представа за възможностите 

за разпределение на риска извън застрахователната съвкупност, като е поставен акцент на 

разнообразните видове, методи и форми на презастрахователната защита. 

 

ТРЕТИ СЕМЕСТЪР.  

Първи модул.  

Мениджмънт на застрахователното дружество. Запознаване на студентите със 

специфичните моменти на управленския процес в застраховането, на управленските 

системи, подходящи за застрахователното дружество и политиката, подходите, техниките и 

практиките за работа с персонала в застрахователното дружество. 

Управление на риска в застрахователното дружество. Дисциплината разглежда 

спектъра рискове на които е изложено застрахователното дружество в процеса на своята 

дейност. 

Втори модул  

Експертни оценки в застрахователното дружество. Целта на дисциплината е 

запознаване на студентите с основните въпроси за реално и ефективно използване на 

експертни системи и системи за експертни оценки в областта на застраховането и 

необходимостта от допълнение свързано с ликвидацията на щетите в областта на 

застраховането. 

Рисково-базиран надзор в застраховането. Дисциплината има за цел да формира 

у студентите знания за начините за опознаване и ранно идентифициране на отклоненията 

от нормалната застрахователна дейност и на опасностите, на които е изложено едно 

функциониращо застрахователно дружество. 

Международен бизнес Целта на  дисциплината е свързана със задълбоченото 

изучаване: на мултиструктурността и високата степен на диверсифицираност на 

международната среда; на видовото многообразие на подходите за опериране на 



международните пазари, вкл. в технологичен и е-разрез; на управленските нюанси на тази 

дейност. 

 

ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР.  

Първи модул. 

Платежоспособност на застрахователните дружества. В дисциплината се 

разглеждат редица въпроси, които касаят: рисковете и платежоспособността; критериите за 

оценка и компонентите на платежоспособността; световната практика при оценката на 

платежоспособността; изграждане на вътрешнофирмени рискове за оценка. 

Магистърски семинар по застраховане. Магистърският семинар предоставя 

възможност за комплексно представяне на всички придобити знания и умения по време на 

обучението в магистърска степен. Наред с това дипломантите придобиват знания и умения 

да проучват информационни източници, да обобщават и анализират факти, явления и 

процеси, да правят изводи, да дефинират проблеми и търсят пътища за тяхното ефективно 

решаване в областта застрахователната дейност. 

Избираем блок (избира се една от дисциплините): 

Инвестиции на застрахователното дружество. Придобиване на теоретични 

и практически познания от страна на студентите в областта на инвестициите, чрез 

използване на специфичен математически инструментариум за числова оценка на 

инвестиционните решения на застрахователните дружества, явяващи се основни 

институционални инвеститори на пазара. 

Актюерски изчисления в застраховането. Придобиване на теоретични и 

практически познания от страна на студентите в областта на актюерските изчисления 

в застраховането, чрез използване на специфичен математически инструментариум 

за изготвяне на числова оценка на застрахователно-технически величини, като: 

стойност на застраховките; застрахователна премия; премийни резерви; най-

вероятен брой на пострадалите обекти; най-вероятно плащане на застрахователя; 

среден риск на застрахователя. 

 

Втори модул. 

Разработка и защита на дипломна работа.  


