КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНДАЦИЯ „АТАНАС БУРОВ”
ОРГАНИЗИРАТ
ХVII-то ИЗДАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА ЗА УЧЕНИЦИ
„НЕБАНКОВИЯТ ФИНАНСОВ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ”
9 – 13 септември 2019 г.
ПРОГРАМА
9 септември 2019 г., понеделник
Посрещане на участниците
16:00
10 септември 2019 г., вторник
Основна тема на деня: Небанков финансов сектор и Осигурителен пазар
Встъпителни думи:
Комисията за финансов надзор (КФН) – мисия и цели
9:30 – 10:15 Особености на небанковия финансов сектор, който включва
застрахователния, пенсионноосигурителния и капиталовия пазар
Анка Костова – директор на дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“, Комисия за финансов надзор (КФН)
Тристълбовият модел на пенсионното осигуряване
10:15 – 11:00 Развитие на осигурителния пазар в България
Мария Христова, актюер в дирекция „Осигурителен надзор”, КФН
11:00 – 11:15 Почивка
Практическо упражнение: Избор на пенсионен фонд. Анализ на
11:15 – 12:15
резултатите
Мария Христова, актюер в дирекция „Осигурителен надзор”, КФН
12:30 – 13:30 Обяд
Посещение на студиото на Bloomberg TV Bulgaria
14:00 – 15:00
Таня Кръстева, главен редактор
Практическа част: Посещение в пенсионно осигурително дружество
15:30 – 17:30
„Доверие“
11 септември 2019 г., сряда
Основна тема на деня: Застрахователен пазар
Същност на застраховането. Видове застраховане. Застрахователният
9:00 – 9:45
пазар в България
Нина Колчакова, генерален секретар на Асоциацията на българските
застрахователи
Защо трябва да се застраховаш? Не е достатъчно „Да чукнеш на
9:45 – 10:30 дърво“ (цели на застраховането, същността на автомобилните
застраховки ГО и „Каско“)
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Теодора Панайотова, главен експерт „Връзки с обществеността и
протокол”, КФН
10:30 – 10:45 Почивка
Застрахователен надзор
10:45 – 11:30
Мария Сидова, главен експерт в отдел „Правоприлагане” в
управление „Застрахователен надзор”, КФН
Дистанционен надзор и проверки на място
11:30 – 12:15 Мирчо Стоянов, старши експерт, отдел „Застрахователи,
застрахователни групи и оценка на риска”, управление
„Застрахователен надзор”, КФН
12:30 – 13:30 Обяд
Практическа част: Посещение в животозастрахователно дружество
14:00 – 15:30
„Булстрад Виена Иншурънс“
Практическа част: Посещение във Висшето училище по застраховане
16:00 – 17:15
и финанси
12 септември 2019, четвъртък
Основна тема на деня: Капиталов пазар
Същност на капиталовия пазар. Видове участници. Инструменти на
капиталовите пазари – акции, облигации, дериватни инструменти
9:00 – 10:30 Владислав Матев, главен експерт в отдел „Публични дружества,
емитенти на ценни книжа и дружества със специална
инвестиционна цел (ДСИЦ)“, КФН
10:30 – 10:45 Почивка
Търговията на Българска фондова борса: практиката на брокерите и
10:45 – 12:15 инвеститорите
Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант, Елана Трейдинг
12:30 – 13:30 Обяд
Практическа част: Посещение в Българска фондова борса и
14:00 – 15:30
Централен депозитар
Практическа част: Посещение във финансова група „Карол“
16:00 – 17:15 Презентация на Тихомир Каунджиев - портфейлен мениджър
на Адванс Инвест, Карол Капитал Мениджмънт
17:15 – 17:30 Попълване на анкети – оценка на програмата
Официална церемония в КФН по връчване на удостоверенията за
участие в програмата „Небанковият финансов сектор в България”
18:00
Бойко Атанасов, председател на КФН
Виолина Маринова, председател на фондация „Буров“
13 септември 2019 г., петък
Изпращане на участниците
9.00
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