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Характер на обучението 

Редовна форма 
Език на обучението 

Български език 

 

Съдържание на дисциплината (анотация) 

Курсът от лекции по „Застрахователно дело” има теоретико-приложен 

характер, като отделните теми, включени в курса на обучение, се разглеждат в 

светлината на най-новите теоретични  и практически постановки в областта на 

застраховането у нас и в международен план. 

Особено място е отделено на съзастраховането и презастраховането като 

самостоятелни дялове на науката „Застраховане” и тяхната роля и значение за 

развитието и функционирането  на съвременния застрахователен и 

презастрахователен пазар. 

Специално внимание е отделено на същността и съдържанието на правната 

уредба на застраховането в РБългария. Подробно се разглежда Кодекса за 

застраховането и изискванията, които той поставя пред застрахователния бранш при 

осъществяване на застрахователна дейност от наши и чуждестранни застрахователни 

компании. 

Курсът лекции включва и проблеми, свързани с практиката на 

застрахователната дейност, като изисквания и процедури при сключване на 

застрахователни договори от различни класове застраховане. Той обхваща и 

процесите и етапите на ликвидацията на щетите в случай на настъпване на 

застрахователно събитие и възникване на необходимост от изплащане на 

застрахователно обезщетение.   

 

Цели на курса  
Целта на курса е да запознае студентите със същността, развитието и формите на 

застрахователните отношения, да разкрие тяхната икономическа основа, да изясни 

организационната структура на застраховането в РБългария, да ги въведе в спецификата на 

застрахователния пазар в РБългария, който функционира и се развива на базата на 

непрестанно усъвършенстващата се правна уредба на застраховането у нас. 

 

Преминавайки курса, студентите трябва да имат основни познания по всички теми, 

от лекционния материал.  

 

Преминавайки курса студентите трябва да могат: 

 Да подготвят необходимата документация за сключване на застрахователен 

договор. 
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 Да подготвят досие по щета с необходимите и изискуеми за осъществяване 

регулирането на щета  документи. 

 

Връзка с други дисциплини от учебния план  

Курсът на обучение по дисциплината „Застрахователно дело” е свързан и изисква както 

общи икономически познания, така и познания по други дисциплини, като икономическа 

статистика, финанси, счетоводство, право, маркетинг, макроикономика, планиране и 

прогнозиране, основи на управлението и др.  

 

Методи на преподаване  

Преподавателят поднася материала по курса „Застрахователно дело” под формата на 

лекции, които онагледява с примери от застрахователната практика и използвани 

документи, образци, формуляри и др. печатни материали в ежедневната 

застрахователна дейност на застрахователните компании в РБългария. 

 

Извънаудиторна натовареност на студентите 

Студентите трябва системно да се готвят по дисциплината „Застрахователно дело”, за 

да могат да се представят добре при провеждане на писмена контролна работа без 

предварително да бъдат уведомени за това.  

Системната подготовка ще им помогне и при подготовката за изпита в края на 

семестъра. 

 

Форма на контрол и методи на оценяване 

През време на семестъра контролът върху знанията на студентите ще се осъществява 

чрез провеждане на една писмена контролна работа без предварително да се 

уведомяват студентите за това. 

 

След приключване на курса на обучение по тази дисциплина, се провежда писмен 

изпит по два въпроса, които всеки студент сам изтегля от всички разгледани на 

лекции въпроси. Всеки въпрос се оценява самостоятелно. Оценката от изпита е равна 

на средно аритметичното число от оценките на двата въпроса. Оценката от 

писмената контролна работа също се взема под внимание при оформяне на 

окончателната оценка на знанията на студента по дисциплината. 
 

 

СЪДЪРЖАНИЕ  НА УЧЕБНАТА  ПРОГРАМА: 

 

А.Лекции: 

№ Тема: Бр.ч.: 

1. Исторически предпоставки за развитие на застраховането. 1 

2. Предмет и метод на застрахователната наука. 1 

3. Икономическа същност на застраховането. Функции и значение. 2 

4. Същност, характеристики и определение на риска. 2 

5. Застраховаемост на риска. Видове риск. Размер и оценка на риска. 2 

6. Изравняване на риска. 1 

7. Застрахователен фонд. Същност и особености. 1 

8. Застрахователно-технически основи на застраховането. 3 

9. Организационна структура на застраховането. 2 

10. Правна система на застраховането в РБългария 6 

11. Застрахователна калкулация. 4 

12. Форми на застраховане (системи на обезщетение).  2 

13. Маркетинг и маркетингова политика в застраховането. 4 

14. Застрахователен пазар. 3 
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15. Видове застраховки. Лично застраховане – същност и особености. 2 

16. Общо застраховане – същност и особености. 2 

17. Сключване на застрахователен договор. 2 

18.  Ликвидация на щети. 2 

19. Място на застраховането в предотвратяване на загубите в икономиката. 1 

20. Съзастраховане и презастраховане. 2 

                                                                                                    Общо: 45 

 

Основна литература: 

1. Лекции 
2. Кодекс за застраховането, обн. ДВ. Бр.103 от 23.12.2005 г. 

3. Общозастраховане- принципи и практика, Янаки Андреев, 

ЗЕНИТ Брокерско Застрахователно и Презастрахователно Дружество , 2004 г.  

4. Основи на застраховането, Йото Йотов, Боян Илиев, 

Академично издателство "Ценов" Свищов, 2004 г. 

5. Застрахователен пазар, Боян Илиев, Ирена Мишева, 

СА "Д.А.Ценов" - Свищов, 2005 г.  

6. Презастраховане, ЯНАКИ АНДРЕЕВ, Цветелина Андреева, Росен Андреев, ЗЕНИТ 

Брокерско Застрахователно и Презастрахователно Дружество, 2005.  

7. Счетоводство на застрахователите. Стоян Стоянов, Мариана Михайлова, Мая Начкова 

– УНСС 

8. Застрахователен мениджмънт, Боян Илиев, Йото Йотов, Свищов, 2002 

9. Инвестиции на застрахователното дружество, Йото Йотов, Жельо Христозов, Свищов, 

2003 

10. Корпоративен риск мениджмънт, Радослав Габровски, Боян Илиев, Свищов, 2004 

11. Велеслав Гаврийски. „Икономика на застраховането”, изд. Фондация проф. Д-р. 

Велеслев Гаврийски”, 1998 г  

 

Допълнителна литература: 

1. Ефимов С.Л. Энциклопедический словарь. Экономика и страхование. - М.: 

Церих-ПЭЛ, 1998. 

2. Страхование: принципы и практика / Сост. Д.Бланд: Пер. с англ. - М.:Финансы и 

статистика, 1998. 

3. Лексикон на транспортно-застрахователните термини, Херолд, Каров, Лутмер, 

Петерсен, Винклер, Стопанство (УНСС), София, 1992 

4. Управление на риска в застрахователното дружество, Боян Илиев, Добромир 

Гущеров, Венцислав Василев, Свищов, 2001 

5. Кратка застрахователна енциклопедия, проф. Хр. Драганов, Петър Андасаров, 

Застраховател прес, София, 2009 г. 

6. Застрахователни измами в България и разкриването им, Юрий Тодоров, 

издателство "Албатрос", София, 2007 

 

Съставил програмата: д-р ик. н. Вася Иванова 
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