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Превенция и застраховка 

По темата 
 

Много хора ползват продукти за превантивна грижа (пенсионни, здравни) или 
застрахователни полици. Повечето от тях обаче нямат точен поглед върху своите 
продукти или не знаят за какво са подходящи. Също така се забелязва, че някои хора са 
свръхзастраховани или инвестират неправилно. Те държат затворени дългосрочни 
продукти, но остават без пари, ако се случи нещо непредвидено.  

Твърде много се разчита на други (напр. застрахователни брокери, банкови служители, 
...) и се пренебрегва факта, че им се плащат комисионни за реални продажби. Поради 
това клиентът често не е в центъра на вниманието на продажбите. И така, горните 
факти се обясняват сами по себе си. 

 

Рамкови условия 
 

Целева група Възрастни  
• в основното и допълнителното образование и 

продължаващото обучение 
• в мерките на бюрата по труда  
• в съжителство с други хора и в социалните 

институции 
• в други обучителни курсове и т.н. 

Време 100 – 110 минути 
 

Предпоставки Стая с достатъчно място за работа в малка група. 
Техническо оборудване (проектор, лаптоп). 

 

 

Учебни цели 

• Справяне със собствените инвестиционни желания 
• Повишаване на осведомеността за „правилния начин за спестяване“ 
• Запознаване с продукти за предварителна грижа (пенсионни, здравни) 
• Боравене със собствените застраховки 
• Знания за застраховките – покриване на щети  
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План за провеждане на обучението – преглед 

 

Методико-дидактически указания Времетраене 
(в минути) 

Степен на 
сложност 

Стр. 

 
1. Печалба от лотарията  

Справяне със собствените желания и 
идеи за финансово осигуряване 
 

 
15 

 
ниска 

 
3 
 
 

 
2. Теоретичен принос 

3-те нива на спестяване 
Предоставяне на основни познания за 
правилен начин за спестявания и 
инвестиции 
 
Комплект слайдове „3-те нива на 
спестяване“ 

 
20 

 
средна 

 
4 
 
 

 
3. Магически триъгълник на 

инвестиране 
Реализация на информацията от 
теоретичния вход 

 
Приложение "Магически 
инвестиционен триъгълник " 
 

 
35 

 
средна 

 
5 
 
 
 
 

6 

 
4. Застраховки и застрахователни 

събития 
Боравене със собствените застраховки 
и познания за покриване на щети 
 
Приложение „Застраховка“ 
 
Приложение „Застрахователни 
събития“ 
 
Решение „Застрахователни събития“ 

 

 
40 

 
средна 

 
8 
 
 
 
 

9 
 

10 
 
 

12 
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1. Печалба от лотарията 

Методи/техники Групи по двама и пленарна сесия 
Цел Запознаване в групата. Размяна на опции за превантивна грижа. 
Материал Листове и химикалки 

Флипчарт 
Време 15 мин.   
Допълнителни 
указания 

Мненията на флипчарта дават първо впечатление кои продукти за 
превантивна грижа вече са известни. 

 

Участниците се формират в групи от по двама. Те обменят мнения по следния въпрос:  

„Да предположим, че сте спечелили 100 000  Euro от лотарията! Какво бихте направили 
с тази сума?" 

Всяка група обсъжда въпроса и записва най-важните резултати (по един резултат на 
карта за модериране). 

След това картите за модериране с резултатите се представят и се събират на 
флипчарт.  

Резултатите са групирани по следните теми:  

• разходи/покупки 
• превантивна грижа 
• други.  

След това резултатите се обсъждат и евентуално се пренареждат.  
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2. 3-те нива на спестяване 

Рамка Пленум 
Цел Съставяне стъпаловиден план за повишаване на благосъстоянието 

Обяснение на магическия инвестиционен триъгълник  
Материал Комплект слайдове "3-те нива на спестяване" 

Лаптоп и проектор 
Време 20 мин. 
Допълнителни 
указания 

Много хора вземат погрешни мерки за бъдещето си. Купуват 
продукти в дългосрочен план, но нямат резерви за покриване на 
краткосрочни разходи. Теоретичните данни показват, че трябва да 
се постави фокус към по-близкото бъдеще. Дългосрочните 
инвестиции могат да се правят само тогава, когато разходите за 
близкото бъдеще са подсигурени. 

 

Теоретичният поглед върху въпроса насочва участниците до запознаване с 3-те нива на 
спестовност. Теорията обяснява и магическия инвестиционен триъгълник. 

Участниците трябва да направят заключения и за собственото си инвестиционно 
поведение. 

Слайдовете на презентацията се показват и обсъждат стъпка по стъпка. 

Презентацията е последвана от упражнението „Инвестиционен магически триъгълник”.  
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3. Магически инвестиционен триъгълник  

Рамка Групова работа – пленум /последващо обсъждане/ 
Цел Представяне на различни инвестиционни възможности 

Осъзнаване на връзката между отделните фактори на магическия 
инвестиционен триъгълник 

Материал Приложение "Инвестиционен магически триъгълник " 
моливи 
Флипчарт с "Инвестиционен магически триъгълник " 

Време 35 мин. 
Допълнителни 
указания 

Чрез позиционирането на отделните инвестиционни възможности, 
участниците трябва да осъзнаят, че всеки вид инвестиция има 
предимства и недостатъци. Не е възможно да се постигнат 100% от 
всичките 3 фактора (сигурност, доход, ликвидност). В зависимост от 
личната позиция и желаната цел, всеки трябва да намери сам за 
себе си правилната форма за инвестиция. 

 

Формират се малки групи от 2 до 3 участници. Всяка група получава набор от карти, 
озаглавен „Магически инвестиционен триъгълник“ и флипчарт, върху който е 
нарисуван „Магически инвестиционен триъгълник“. 

Отделните форми на инвестиране се обсъждат заедно и се прави опит те да бъдат 
поставени в магическия триъгълник. 

След около 15 минути участниците се връщат в пленарната зала и резултатите се 
обсъждат. 

 

Възможни въпроси: 

Кои форми на инвестиции са еднакви за всички групи? 

При кои форми има различни гледни точки? 

Някой привлечен ли е от точно определен тип инвестиция? 
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Приложение „Магически инвестиционен триъгълник“ 

 
Животозастраховане 

 
Ежемесечно се изплаща фиксирана сума 

на застрахователна компания. 
Застрахователната компания инвестира 
парите и трябва да генерира приходи. В 
края на срока (20 години или повече) се 

получава еднократно изплащане. 

 
Пенсионна застраховка 

 
Подобно на животозастраховането. 

Продължителността обикновено е дори 
по-дълга. (40 години или повече). В края 

на периода може да се избира между 
еднократно плащане или допълнителна 

месечна пенсия. 

Криптовалути 
 

са дигитални активи, които могат да се 
използват и като средство за размяна. В 
момента криптовалутите се използват 

почти изключително като инвестиции за 
бързо печелене на пари. Те са 

подложени на големи колебания. 

Акции 
 

Акцията е дял в дадена компания. 
Акцията носи дял от печалбата на 

компанията. Търгува се на фондовата 
борса. Възможна е висока 

възвръщаемост. Промяната в стойността 
не може да бъде предвидена. 

Заем 
 

на ценна книга, с която емитентът 
(обикновено фирма) се задължава да 

плати лихва по заема. Купувачът 
получава парите си обратно по 

номинална стойност, включително 
договорената лихва 

Договор за строителство на жилище 
 

е спестовен продукт със срок от 6 години. 
Договорената сума на спестяванията 

може да се изплаща веднъж годишно 
или месечно. Освен лихвите 

допълнително се получава и държавна 
премия. 

 
Спестовна сметка 

 
При откриване на спестовна сметка 

парите се оставят в банкова институция.  
Най-често за това се начисляват лихви. 
Парите могат да се получат обратно по 

всяко време. 

 
Премиум спестовна сметка 

 
При премиум спестовна сметка е 

задължително редовно да се внасят пари 
за по-дълъг период от време. През това 
време не могат да се теглят пари. В края 
на периода освен лихвата се получава 

лихвен бонус от банката. 

 
 

Касичка/ Спестовно прасе 
 

Яде пари и ги дава 
(при добро договаряне J)  

неолихвени 

 
 

Джобни пари / Спестовна сметка 
 

Дигитална форма на спестовна книжка 
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Разплащателна сметка 

 
Използва се за ежедневни платежни 

транзакции. Обработват се приходите и 
разходите. Не се начислява лихва. 
Обикновено се начисляват  такси. 

 
Спестяване във фонд 

 
При спестяване на средства във фонд се 
плаща фиксирана сума всеки месец на 

посредник (например банка). След това 
той използва парите за закупуване на 

акции в договорения фонд. 

 
Фиксиран депозит 

 
При срочните депозити става дума за по-

голяма сума, която се инвестира 
еднократно в банка за определен период 

от време. Колкото по-дълъг е срокът, 
толкова по-висока е лихвата. 

 
Недвижими имоти 

 
Купувайки къща или апартамент, се 
предполага  увеличение на цената в 

дългосрочен план. Може да се получават 
и приходи от наем. В същото време има и 

разходи (например поддръжка). 
Следователно възвръщаемостта зависи 

от много фактори. 
Акционерни фондове 

 
събират пари от инвеститори и ги 

използват за закупуване на акции в 
различни компании. Това води до по-

добра диверсификация на риска. 
Акционерните фондове търгуват на 

фондовата борса. 

ETFs 
 

е борсово търгуван индексен фонд. Той 
пресъздава стойностното развитие на 

определен индекс (например DAX). 
Може да се сравни с акционерен фонд. 
Разликата обикновено по правило е в 

много по-изгодните разходи. 

 
Злато / сребро 

 
са суровини (метали) с парична стойност. 

Тази парична стойност може да се 
променя. Зависи от търсенето и 

предлагането, но също и от обменния 
курс на щатския долар. 

 
Държавен заем 

 
е облигация, издадена от държава. 

Колкото по-добра е платежоспособността 
на държавата, толкова по-ниски са 

лихвите. Има дори държавни облигации, 
при които се получава по-малка сума от 
това, отколкото е платено (отрицателна 

лихва). 
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4. Застраховки и застрахователни събития 

Рамка Групи по двама и пленум  
Цел Обмен на мнения за застраховките 

Запознаване с различните видове застраховки 
Материал Приложение "Застраховка" - 1-во ниво 

Приложение "Застрахователни събития" - 2-ро ниво 
моливи 
флипчарт 

Време 40 мин. 
Допълнителни 
указания 

След обобщаване на информацията от флипчарта, се получава 
първото впечатление, кои застраховки са вече познати.  

 

Участниците се групират в групи по двама. Всяка група получава приложена анкета 
„Застраховане“. 

След 10 минути участниците се връщат към пленарната сесия. 

Резултатите се обсъждат. Отделните видове застраховки се отбелязват на флипчарт и 
се обсъждат. 

След това участниците се разделят  отново в групи по двама. 

Този път получават приложение „Застрахователни случаи/събития“. Трябва да се 
опитат да хармонизират подходящата застраховка към съответното застрахователно 
събитие. 

След 10 минути участниците се връщат в пленарната зала и резултатите се сравняват и 
обсъждат. 
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Приложение „Застраховка“ 

 
 

Какви застраховки имате Вие лично? 

 

 

 

 

За какво са тези застраховки? 

 

 

 

 

Какви суми месечно отделяте за обслужване на застраховките? 

 

 

 

 

Кои застраховки трябва непремено да имате?  

 

 

 

 

Какви други застраховки познавате? За какво са тези застраховки? 
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Приложение „Застрахователни събития“ 

 

1. По време на буря част от покрива е разрушена. Трябва да дойде майстор. Коя 
застраховка покрива разходите? 

 

 

 

2. Четиригодишният Ви син стреля с футболната топка по съседа, при което 
очилата му падат и се счупват. Коя застраховка покрива разходите? 

 

 

 

3. Съседът ми ме съди, че уж постоянно паркирам мотоциклета си в неговия имот. 
Сега имам нужда от адвокат. Коя застраховка покрива разходите? 

 

 

 

4. На новата ми кола има дълга драскотина - явно щета при паркиране! Ремонтът 
струва 940 евро! Коя застраховка покрива разходите? 

 

 

5. Предизвиквам инцидент с моя автомобил, при който друго превозно средство е 
сериозно повредено и водачът му е леко наранен. Коя застраховка покрива 
разходите? 

 

 

6. Моят апартамент е разбит и всички стаи са тотално опустошени. 
Коя застраховка покрива разходите? 
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7. Бащата на 10-годишно дете е починал. Когато детето се е родило, бащата е 
сключил определена застраховка, която сега осигурява финансова подкрепа на 
детето. Каква застраховка е това? 

 

 

 

8. Претърпях спортен инцидент по време на колоездене. Коляното ми е разбито. 
Предстои операция. Но ще остане 20% ограничение на движението. Коя 
застраховка би ми платила пари в такъв случай? 

 

 

9. Когато съм болен, предпочитам да отида при лекар, който практикува 
алтернативна медицина (акупунктура, хомеопатия...). Това изисква разходи, 
които трябва да платя сам. Има ли застраховка, която може да осигури 
финансова подкрепа? 

 

 

10. Скъпият ми смартфон се измъкна от джоба и падна на пода - счупен дисплей! 
Съобщавам за щетите на моя... 

 

 

 

11. Резервирах пътуване до Австралия, но се разболях в деня преди тръгване и не 
мога да летя. Туристическата агенция задържа голяма част от платената сума. 
Има ли застраховка, която може да осигури финансова подкрепа в този случай? 

 

 

 

Частна здравна (допълнителна) застраховка, застраховка живот, пълна каско 
застраховка, частна застраховка, застраховка сгради, застраховка домакинство, 
универсална застраховка, застраховка пътуване, застраховка на мобилен телефон, 
частна застраховка срещу злополука, застраховка правна защита, застраховка 
гражданска отговорност на МПС 

ВНИМАНИЕ! Един отговор е грешен!  
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Решение „Застрахователни събития“ 

Застрахователен 
случай 

Застраховка 

1 Застраховка сгради 
2 Частна застраховка  
3 Застраховка правна защита 
4 Пълна каско застраховка 
5 Застраховка гражданска отговорност на МПС 
6 Застраховка домакинство 
7 Застраховка живот 
8 Частна застраховка срещу злополука 
9 Частна здравна (допълнителна) застраховка 
10 Застраховка на мобилен телефон 
11 Застраховка пътуване 
 

Няма такова нещо като универсална застраховка, дори ако застрахователните продукти 
понякога са представени по такъв начин, че вече не трябва да се тревожите за нищо. 

 


