РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА И
ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
I.

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕСТ ЗА ИЗПИТ

Изпитната комисия изготвя проект на тест за изпит в минимум три варианта.
Всеки вариант на тест съдържа 50 (петдесет) въпроса, съобразени с Тематичния
обхват за изпит за професионална квалификация на застрахователни брокери.
Въпросите са от „закрит” тип с 4 (четири) възможности за отговор, като само един
от възможните отговори е верен.
II.

УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ИЗПИТ

В срок до две седмици преди датата за провеждане на изпита изпитната комисия
представя пред КФН проект на тест за изпит в три варианта.
КФН утвърждава теста в трите му варианта в срок до три дни преди датата за
провеждане на изпита, като може да внесе промени в предложения проект.
III.

ДОПУСКАНЕ ДО ИЗПИТ

Лицата по чл. 1 от Наредба № 28 от 10 май 2006 г. подават заявление по образец
заедно с приложенията по чл. 3, ал. 2 от Наредбата, в деловодството на КФН или
подписани с електронен подпис на електронната поща на деловодството –
delovodstvo@fsc.bg, като задължително посочват телефон и електронен адрес за връзка.
Заявлението и документите за изпита се подават до 20.10.2021 г. В същия срок се
заплаща и таксата за явяване на изпит в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лв.
Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, се
произнася по заявленията за допускане до изпита в 14-дневен срок от подаването им, а
когато са били поискани допълнителни данни и документи в 7-дневен срок от
получаването им.
Заявителите се уведомяват писмено за взетото решение в 3-дневен срок от
издаването му.
Списъкът с допуснатите до изпит кандидати се публикува на страницата на КФН в
интернет, като не се оповестяват имената или други лични данни на заявителите, а се
посочват само входящите номера, с които заявленията са регистрирани в деловодството на
КФН.
IV.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА

Изпитът се провежда чрез решаване на утвърдения тест.
Допуснатите до изпита лица се разделят на групи, като на всяка група се предоставя
за решаване един от вариантите на утвърдения тест.
Изпитът следва да започне в 10:00 ч. на датата за провеждане на теста, като на
лицата се осигурява време от 2 (два) астрономически часа за решаване на теста.
Членовете на изпитната комисия присъстват по време на изпита и вземат
необходимите мерки за предотвратяване на преписване, подсказване или други действия
на лицата, които могат да осуетят провеждането на изпита.
V.

ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТА
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Изпитната комисия проверява работите на кандидатите и оформя резултатите в
протокол с общия брой точки за всеки кандидат съгласно правилата за оценяване.
За верен отговор се получава 2 точки. Максималният брой точки е 100.
За издържали теста се считат кандидатите, получили 80 или повече от 80 точки.
Кандидатите, получили под 80 точки, се считат за неиздържали теста.
Резултатите от изпита се оформят в протокол с оценка съгласно правилата за
оценяване. Протоколът се подписва от всички членове на изпитната комисия.
VI.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТА

Резултатите от изпита се обявяват на интернет страницата на КФН в 14-дневен срок
от датата на провеждане на изпита, при спазване на правилата за защита на личните данни,
като ще се публикуват имената на успешно издържалите кандидати.
В срок 5 работни дни от обявяването на резултатите лицата, които не са преминали
успешно изпита за професионална квалификация, могат да отправят до комисията искане
да се запознаят с резултатите от проверката на писмената си работа.
Запознаването с резултатите от проверката на писмената си работа лицата
извършват лично в присъствието на член на изпитната комисия и длъжностно лице от
администрацията на комисията.
VII.

СЕРТИФИКАТИ

На лицата, преминали успешно изпита за професионална квалификация, се издава
сертификат, подписан от председателя на комисията. Сертификатът се издава на хартиен
носител по образец, утвърден от комисията.
Дубликат на сертификата се издава от заместник-председателя по молба на
заинтересуваното лице, ако сертификатът е откраднат, загубен, повреден или унищожен.
При получаване на дубликата лицето връща оригинала на сертификата, ако той е на негово
разположение.
Настоящият ред за провеждане на изпита и правила за оценяване при
организиране на изпит за професионална квалификация на застрахователни брокери
е определен на основание чл. 9-11 от Наредба на КФН № 28 от 10.05.2006 г. с решение
на КФН по Протокол № 73 от 05.10.2021 г.
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