КАРИЕРНАТА ИСТОРИЯ НА: АНГЕЛ ПЛАМЕНОВ БЛАГОЕВ
Кратка биография (визитка): Бакалавър (Физика/Теоретична Физика,2004),
Магистър (Метеорология,2005), Бакалавър (Информатика, 2008), статистик,
актюер, риск мениджър, ръководител сектор „Нефинансови рискове“. Лични
елементи – музика, пътуване, планина, ски.
1. Защо избрахте да се реализирате на тази позиция?
Исках да бъда аналитичен профил в сферата на финансовите услуги. Избрах да
съм актюер, защото се изискват много усилия и подготовка, която така или
иначе никой не може да получи в университета. Професията е подходяща за
хора, които разбират от математика, нейните приложения и знаят как да
приемат разлика между моделите и практиката. Образованието по физика дава
това и така реших да поема по този път. След няколко години опит като актюер,
имах възможност да разширя познанията си и в момента търся
предизвикателствата при анализа на нефинансовите рискове. Трудно ми е да го
нарека позиция, защото това, което правя сега, в малко компании се обособява
като позиция.
2. Кои са най-важните умения, които трябва да притежава човек, за да се
реализира на тази позиция?
Аналитичност, дипломатичен подход, както и поддържането на добър баланс
между тях.
3. Какъв тип предварителен опит (летни стажове, специализации и т.н.)
трябва да имат студентите, за старт в тази насока?
Има различни програми и изпити, които са достъпни в България – на
Българскота Актюерско Дружество, Society of Actuaries, както и курсове във
Факултета по математика и информатика.
4. От кои канали студентите могат да черпят информация за наличието на
подобни позиции?
В сайтовете с обяви за работа, както и тези на застрахователите.
5. Кои са най-големите трудности, с които се сблъсква човек, когато
стартира кариерата си в тази сфера?
В професията стартират хора, които имат повече дипломатични или аналитични
качества. Натрупването на по-слабите е основната трудност.
6. Кое е най-голямото удовлетворение за Вас от работата на тази позиция?
Подобни позиции не са свързани с непосредствената дейност на
застрахователите - сключване на застраховки, ликвидиране на щети. Затова
удовлетвореността от заемането на подобна аналитична позиция идва, когато
има ефект върху тях – по-добри продажби и ликвидационни разходи.

7. Какво правите в един типичен работен ден?
Срещам се с хора, с които обсъждам проблеми, анализирам ги и се старая да
дам добри съвети.
8. Какви пътища за професионална реализация предполага Вашата
специалност?
Реализациите са индивидуални, но най-често са отчетност и контрол или
създаване на продукти и ценообразуване.
9. Какво от наученото във ФзФ ви помага най-много в настоящата работа?
Практическите познания в областта на статистиката, математическото
моделиране и науките за земята. Последното е от ползва при анализа на
катастрофични събития.
10. Кое беше най-голямото предизвикателство в прехода университет-работна
среда?
Редовното носене на костюм.
11. Кои професионални организации или асоциации биха били от полза за
развиване на мрежа от контакти?
Българско Актюерско Дружество, Society of Actuaries
12. Кои списания, сайтове или други канали са ценни да бъдат следени?
Сайтовете на Society of Actuaries, Faculty and Institute of Actuaries, както и тези
на европейския и местния застрахователен надзор (EIOPA, КФН).
13. Какво е вашето послание към настоящите студенти?
Образованието по физика е много добро начало за реализация в разнообразни
сфери.

