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Година XX, 
брой 19 (492)

15 - 29 октомври 2014 г.

20 години

ñòð. 13, 21

Ден на застрахователя 

Застраховател Застраховател 
– професия или – професия или 
призвание призвание 

Ю
б
и

л
е
й

ñòð. 9 

10 години 10 години 
„Амарант „Амарант 
България“България“

ñòð. 16

Застрахователните Застрахователните 
компании за компании за 
продуктите напродуктите на

Гласът на пазара 

ñòð. 6, 14
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ñòð. 18

УЧЕБНАТА УЧЕБНАТА 
ГОДИНА ВЪВ ГОДИНА ВЪВ 
ВУЗФ ЗАПОЧНАВУЗФ ЗАПОЧНА

 – И ПРАЗНИКЪТ ДОЙДЕ – И ПРАЗНИКЪТ ДОЙДЕ
Празникът на вестника, който 

пропътува своите 20 години през 
тъмната и слънчева територия на 
новото българско застраховане. 
Изведоха го до деня на голяма-

та ни радост десетките тружени-
ци на перото, които овладяваха 
спецификата на този дял от ико-
номиката, изучаваха науката „За-
страховане“ и градяха със знания 

и слово слънчевата биография 
на в. „Застраховател“ („Застра-
ховател прес“). А чрез неговите 
страници изписваха историята на 
съвременното българско застра-

ховане. И на застрахователните 
структури и институции. Слава на 
журналистическия труд на всич-
ки, преминали през екипите на 
вестника! ñòð. 24

2020годинигодини

АСТРОЛОЖКАТА 
СВЕТЛАНА 
ТИЛКОВА – 
АЛЕНА

Оперната Оперната 
дива Райна дива Райна 
КабаиванскаКабаиванска

ПЕТЪР АНДАСАРОВ, ДИРЕКТОР ПЕТЪР АНДАСАРОВ, ДИРЕКТОР 
НА В. „ЗАСТРАХОВАТЕЛ ПРЕС“НА В. „ЗАСТРАХОВАТЕЛ ПРЕС“

ОТДАДОХ НАЙ-
ХУБАВИТЕ СИ ГОДИНИ 
НА ТОВА ОРИГИНАЛНО 

ИЗДАНИЕ

ñòð. 7, 15

Калин Димитров Калин Димитров 
за българското за българското 
застраховане – застраховане – 
стъпка по стъпка стъпка по стъпка 
през годинитепрез годините

Исторически поглед

ñòð. 12, 17

ñòð. 10, 11

ñòð. 22, 23

Специалният ни гост 

К
ъд

е 
са

 т
е 

се
га Йордан Генчев Йордан Генчев 

48 ГОДИНИ 
ПРОФЕСИОНАЛЕН 

ТРУД, ПОСВЕТЕН НА 
ЗАСТРАХОВАНЕТО 

Звездни срещи

с ра ц з с а а с ор а а
съвременното българско застра-

Ралица Агайн-Гури, Ралица Агайн-Гури, 
зам.-председател на КФН, зам.-председател на КФН, 

ръководещ Управление ръководещ Управление 
„Застрахователен надзор“ „Застрахователен надзор“ 

пред в. „Застраховател прес“пред в. „Застраховател прес“


