РЕГЛАМЕНТ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС

“МЛАД ЗАСТРАХОВАТЕЛ” 2021

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящият регламент определя реда и условията за провеждане на националния
конкурс “Млад застраховател” за 2021 г.
2. Конкурсът се организира и провежда от Висшето училище по застраховане и финанси
(ВУЗФ).
II. ЦЕЛ НА КОНКУРСА
1. Целта на конкурса е да насочи вниманието към значението на застрахователния бизнес
и възможностите, които предлага като избор на професионална реализация за младите
хора в България, както и да подчертае неговата роля в икономиката и обществото като
цяло.
III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
1. Право да участват в конкурса имат всички студенти, обучаващи се във висшите
училища и колежи в България, независимо от степента и формата им на обучение, както
и млади специалисти до 35 г., работещи в застрахователни компании и застрахователни
брокери.
IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
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1.

Конкурсът

се

провежда

на

български

език

и

включва

задължителна

регистрация и предаване на есе на тема по избор от обявените теми в настоящия
регламент.
V. ВАЖНИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Регистрация
Регистрацията на участниците започва от 1 април 2021 г. и продължава до 15
юни

2021

г.

чрез

попълване

на

регистрационната

форма

на

адрес:

https://vuzf.bg/forms/registratsionna-forma-za-natsionalniya-konkurs-mlad-zastrahovatel2021-g
2. Писане на есе
Участниците подготвят есе в обем 3-5 страници на тема по избор от следните
теми:
1. Застрахователната култура на българите
2. Влиянието на COVID – 19 върху пазара на застрахователни продукти
3. Как ще се промени застрахователният бизнес в бъдеще според вас?
4.
3. След направена регистрация, есетата се изпращат на email: assistant@vuzf.bg
4. Краен срок за регистрация и предаване на есетата 15 юни 2021 г.
5. Техническите указания за изготвяне на есето можете да видите ТУК.
6. Есетата ще бъдат оценявани на основата на следните критерии:
➢ Оригиналност и творчески подход на посланието
➢ Ясно и точно формулиране на тезата, съответстваща на поставения
проблем
➢ Недвусмислено изразяване на лична позиция, провокирана от поставения
проблем
➢ Обвързване на проблема с актуалния контекст
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➢ Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на
убедителност и въздействие
➢ Умение за интерпретиране на различни аспекти на проблема
➢ Изграждане на задълбочена, логически последователна и смислово
обвързана с темата аргументация
➢ Езикова компетентност
VI. ПАРТНЬОРИ НА КОНКУРСА
1. Конкурсът се провежда с институционалното партньорство на Асоциацията на
българските застрахователи (АБЗ).
2. Партньори на националния конкурс “Млад застраховател” 2021 са ЗАД “Армеец” АД
и “Дженерали Застраховане” АД.
VII. ЖУРИ
1. Журито на конкурса се състои от представители на ВУЗФ, АБЗ, ЗАД “Армеец” АД и
“Дженерали Застраховане” АД.
VIII. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
1. След приключване на крайния срок на конкурса, журито извършва оценяване на
есетата и определя тримата победители, които се класират съответно на първо, второ и
трето място.
2. Журито присъжда отличията по реда на класиране, както следва:
Първо място: Стипендия за обучение във ВУЗФ в размер на 1500 евро в
магистърска програма “Застрахователен бизнес и риск мениджмънт” и право на
едномесечен стаж, осигурени от ЗАД “Армеец” АД.
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Второ място: Стипендия в размер на 600 лв. за обучение в магистърска програма
“Застрахователен бизнес и риск мениджмънт” във ВУЗФ и право на едномесечен стаж,
осигурени от “Дженерали Застраховане” АД.
Трето място: Стипендия в размер на 20% от таксата за обучение в магистърска
програма “Застрахователен бизнес и риск мениджмънт” във ВУЗФ, осигурена от ВУЗФ.
IX. ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
1. Победителите ще бъдат обявени до края на м. юни 2021 г. на Facebook страницата на
ВУЗФ, както и на сайта на висшето училище https://vuzf.bg/.
2. Награждаването на победителите ще се извърши на специална церемония, за която те
ще бъдат информирани от организатора.
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Участниците се съгласяват и приемат предвиденото в настоящия Регламент.
2. Организаторът има право да променя Регламента по време на конкурса, като
промяната се обявява своевременно на сайта на ВУЗФ.
3. Предоставените и събрани лични данни в хода на конкурса ще се съхраняват и
обработват съгласно действащото българско законодателство.
4. Участниците се съгласяват техни снимки и имена да бъдат използвани от
Организатора, както и да бъдат публикувани на сайта, във Facebook страницата и в други
социални мрежи на ВУЗФ и партньорите на конкурса; да бъдат използвани в печатни
и/или електронни медии, с цел отразяване и популяризиране на конкурса.
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