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ПРАВИЛА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ 
НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ АМАТЬОРИ И 

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ 
 

София, октомври 2020г. 
 

Настоящите правила уреждат взаимоотношенията, свързани със 
задължителното застраховане на състезателите - аматьори и професионалисти, 
видовете застраховки, задължителни при провеждане на 
тренировъчно-състезателна дейност, както и съпътстващите ги правоотношения. 

 
 
ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ 
 
За национални състезатели, треньори и длъжностни лица за чужбина 
 
I.  Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” за нуждите на 

състезатели, техните треньори и административния персонал 
 
На застраховане „Помощ при пътуване в чужбина” подлежат всички 

състезатели, техните треньори и административния персонал, които пътуват в 
чужбина. Лимит на отговорност за основно покритие: 10000 евро. Трябва да бъдат 
включени следните рискове със съответната застрахователна отговорност: 

Основно покритие „Медицински разходи“, вследствие на настъпила злополука 
или внезапно акутно заболяване, включително: 

 
 медицински преглед; 
 хоспитализация, в това число хирургическа интервенция; 
 за лекарства по предписана от лекар рецепта; 
 за спешна стоматологична помощ в размер до 200 евро; 
 за медицинско транспортиране до специализирано медицинско 

заведение; 
 за репатриране до болнично заведение в България. 
 разходи за издирване и спасяване; 
 разходи за посещение на роднина в случай на хоспитализация в 

чужбина; 
 разходи за престой в хотел на придружавало Ви дете под 18 години, в 

случай че бъдете настанени в болница и престоят Ви там продължава 
след планираната дата на завръщане; 

Състезателите на олимпийска поготовка се застраховат с годишни 
застраховки, а останалите национални състезатели за периода на провеждане на 
състезанието. 
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2. За национални състезатели, треньори и длъжностни лица при 

провеждане на състезания организирани от Български стрелкови съюз, както и 
лагер сборове на територията на Репубика България - Застраховка "Злополука". 

 
Застраховката трябва да покрива следните рискове: 
 “Смърт на застрахования вследствие на злополука” -настъпила до една 

година от датата на настъпване на злополуката; на изплащане следва да подлежи 
минимум застрахователната сума. 

 “Трайно загубена или намалена работоспособност на застрахования 
вследствие на злополука” - настъпила до една година от датата на настъпване на 
злополуката; на изплащане следва да подлежи минимум процент от 
застрахователната сума за съответния застрахован, който съответства на процента 
на трайно загубена или намалена работоспособност, определен от Териториалната 
експертна лекарска комисия /ТЕЛК/, Националната експертна лекарска комисия 
/НЕЛК/ или Застрахователната експертна комисия /ЗЕК/ на застрахователя;. 

 “Временна неработоспособност на застрахования вследствие на злополука” 
– изплащат се определени суми или процент от застрахователната сума, за всеки 
ден, в зависимост от продължителността на възстановяване, съгласно предложение 
на участника. 
“Разходи за медицински транспорт и/или репатриране” -разходи за транспортиране 
на застрахования от мястото на настъпване на злополуката до най-близкото 
лечебно заведение със специализиран медицински транспорт, както и разходите за 
съпровождане от медицинско или друго лице – възстановяват се фактически 
разходи до предложен от участника лимит. 

 “Медицински разходи вследствие на злополука” – не по-малко от 10% от 
застрахователната сума. 
Застраховката следва да е валидна на територията Република България със 

застрахователна сума 10 000 лева. 
1. Предмет на застраховката 
Застраховат се състезатели, треньори, административен и технически 

персонал на съюза. 
2. Срок/период на застраховката 
Застраховката се сключва с отделни полици за всяка застрахователна година, 

като индивидуална или групова, за срок и застрахователен период от един месец до 
една година. 

3. Валидност на застраховката 
Застраховката е валидна за събития, настъпили на територията на Република 

България. 
Застраховката за състезатели и треньори е с 24-часово покритие от 

злополуки, настъпили през времето на организирани тренировки, лагер – сборове и 
състезания, съгласно официалния график на съюза, включително и непосредствено 
съпътстващата състезанието предсъстезателна подготовка – загрявка, провеждана 
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под надзор и разпореждане на организаторите. 

Застраховката за техническия и административния персонал е с 24-часово 
покритие от злополуки, настъпили през времето на конкретния ангажимент на 
лицата, свързан с организацията, логистиката и провеждането на състезания и 
мероприятия от официалния график на съюза. 

4. Изключения 
Застрахователните покрития не включват щети, причинени от употребата на 

вещества, забранени от Световната антидопингова агенция или международни 
спортни организации в областта на зимните спортове. 

 
При картотекиране на състезатели от Спортните клубове се изисква писмена 

декларация за сключена годишна застраховка „ Злополука на спортист“. 
 

. 


