
                                           

                                                     

1 
 

ПРОГРАМА 

 

КРЪГЛА МАСА 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ЗАСТРАХОВАНЕТО 

 

12.05.2022 г. 

 

ВУЗФ, зала 501 
 

 

10.00 - 10.30 Регистрация 

 

10.30 - 10.45 Откриване 

 

Доц. д-р Григорий Вазов, изпълнителен директор на VUZF Lab 

Константин Велев, председател на УС на АБЗ 

 

10.45 - 11.15 Панел 1 „Застрахователната индустрия – нови знания и умения за 

успешна професионална реализация“ 

 

Дискусионни теми: 

• Как се развива пазарът на труда и какви умения, извън експертните, са 

необходими за успешна професионална реализация? 

• Развитие, нови тенденции и перспективи пред застрахователната индустрия и 

как те предопределят и променят нуждите на сектора от кадри?  

• Как навлизането на новите дигитални технологии в застраховането променя 

профила на търсените специалисти?  

• Застраховането като бизнес, ориентиран към човека и основан на 

математиката–ролята на актюерите. 

• Науката и изкуството да управляваш риска в застраховането – ролята на риск 

инженерите. 

 

Участници: Светла Несторова, главен изпълнителен директор и председател на 

Управителния съвет на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена иншурънс груп“, д-р инж. Теодор 

Масов, риск инженер в ЗАД Алианц България АД, Марионела Стоилкова, отговорен 

актюер, Еврохолд АД. 
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Модератор: Гергана Раковска, председател на Фондация на бизнеса за образованието 

 

11.15-11.45 Панел 2 Програмите на ВУЗФ като професионален старт в застраховането 

 

 

Дискусионни теми: 

• Как ВУЗФ създава и обновява своите програми за да отговарят на нуждите на 

пазара на труд 

• Представяне на конкретни програми и инициативи  на ВУЗФ – какво дават на 

младите хора, как ги подготвят за бъдещия им професионален път и т.н. 

• Защо е необходимо да се преподават теории и фундаментални знания, които да се 

съчетават с практиката 

• Готови ли са студентите на ВУЗФ да се реализират на пазара на труд и как се 

изграждат социалните им умения? 

• „Какво ми даде ВУЗФ“ – коментар от реализирал се студент на ВУЗФ 

 

Участници: ас. д-р Виктория Гацова, декан на ВУЗФ, доц. д-р Жельо Христозов, 

преподаватели, студенти/алумни на ВУЗФ. 

 

Модератор: доц. д-р Григорий Вазов, изпълнителен директор на VUZF Lab 

 

 

11.45 -12.00 Дискусия и закриване на събитието 

12.00 Коктейл 

 

 

 

         


