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Петър Андасаров, директор на в. „Застраховател прес“
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Още не са залезли у нас светлини-
те, думите и музиката на бляскавата 
юбилейна вечер в хотел „Шератон“ по 
случай 20-годишнината на вашия, на-
шия любим вестник „Застраховател 
прес“ и дойде друг забележителен ден 
в неговия живот. Броят, който дър-
жите в ръцете си, скъпи читатели, 
е петстотният по ред. Това е всъщ-
ност нашата нова среща с вас, която 
завинаги ще бъде записана с историче-
ската цифра 500! По този повод няма 
да бием тъпан и да свирят фанфа-
ри, няма да има нови награди и високи 
думи за възхвала на нашия труд и на 
вашата съпричастност към съдбата 
на вестника. Думите, които искам да 
изрека, са: „От все сърце ви благода-
рим, че запазихте привързаността 

си към нас от екипите и към ембле-
матичната марка на „Застрахова-
тел“ /“Застраховател прес“. Тя стана  
символ на вашия единствен биограф 
и историограф на всичко, което сът-
ворихте с работата и със знанията 
си през изминалите 20 години до този 
внушаващ ни гордост и респект № 500! 
Нека ни е честит, нека той отвори 
широката врата на следващите 500 
броя, които ние творците му ви обе-
щаваме да съхраним с досегашната си 
обич към него и да продължим негови-
те традиции с нов дух,

(Продължава на стр. 2)

КАТАСТРОФИЧНИЯТ ПУЛ 
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В РУБРИКАТА „ПИШАТ НИ“ - 
ОТЗИВ ЗА „ЛЕВ ИНС“

Николай Николай 
ЗдравковЗдравков

Адв. Антоанета Адв. Антоанета 
ДимолароваДимоларова

Hа фокус: 
клиентските бази данни клиентските бази данни 

НОВИЯТ КОДЕКС

Казусът пенсионна Казусът пенсионна 
реформа - реформа - 
световен световен 
отзвук

Погрешната Погрешната 
битка за капиталовите битка за капиталовите 

пенсионни фондовепенсионни фондове
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Бизнес похвати

Вестник „Застраховател прес“ - медиен партньор Вестник „Застраховател прес“ - медиен партньор 
на Първия годишен форум Customer Analytics Forumна Първия годишен форум Customer Analytics Forum


