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Приложение № 1                           

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Обособена позиция № 1: „Задължително застраховане на лицата, упражняващи 

медицинска професия в „МБАЛ-ШУМЕН” АД” - Ретроактивен период по обособена 

позиция № 1 – 2 /две/ години. 

 

1.  Срок за изплащане на обезщетенията в работни дни – до 15 (петнадесет) работни 

дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи 

претенцията по основание и размер. 

2. Покрит риск по тази застраховка са имуществените и неимуществените вреди 

вследствие на увреждане или смърт, причинени виновно на пациент при или по повод 

упражняване на медицинска професия от застрахования, както и съответните разходи, 

лихви и разноски, съгласно Кодекса за застраховането, свързани с извънсъдебното и 

съдебното урeждане на претенцията. 

3. Застраховани лица: 

3.1.  „МБАЛ – ШУМЕН” АД - като юридическо лице; 

3.2. Физическите лица, работещи на трудов договор  или друг договор и упражняващи 

медицинска професия в лечебното заведение – при сключване на застрахователния договор 

ще се представи актуален списък с личните данни на медицинския персонал и 

специалностите, които упражнява. 

4. Лимити на отговорност и брой застраховани лица:  

4.1.  За „МБАЛ – ШУМЕН” АД - като юридическо лице: 

4.1.1.  Лимит за едно събитие – 100 000 лева; 

4.1.2.  Лимит в агрегат за година – 200 000 лева. 

4.2. За медицинския персонал – съгласно разпределението по групи въз основа на 

Наредбата за задължително застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия. 

 

 Първа група Втора група Трета група 

Брой медицински персонал 315 100 57 

Лимит за едно събитие 50 000 лв. 100 000 лв. 150 000 лв. 

Лимит в агрегат 100 000 лв. 200 000 лв. 300 000 лв. 

 

5. При поискване от застраховащия, застрахователят издава сертификат за всяко 

застраховано лице. 

6. Изискване на възложителя е автоматично да се застраховат новопостъпилите 

служители.  Ще се представя справка всеки месец и в края на срока на застраховката да се 

прави изравняване на застрахователната премия. 

7. Щетимост: За последните 5 години има изплатено обезщетение през 2018 г. в 

размер на 44050 лв. 

8. Ретроактивен период – 2 години. 

9. Самоучастие – не се допуска прилагането на самоучастие. 

10. Дата на падеж на действаща застраховка: 24:00 часа на 24.08.2020 г. 
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Обособена позиция № 2: Застраховка „Злополука” и „Общо заболяване” на лицата, 

работещи в „МБАЛ – ШУМЕН” АД 

1.  Срок за изплащане на обезщетенията в работни дни – до 15 (петнадесет) работни 

дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи 

претенцията по основание и размер. 

2. Застрахователят трябва да покрие следните рискове: 

2.1. Смърт или трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука /битова и 

трудова/ 

2.2. Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука, след първите 20 

дни от датата на настъпване на застрахователното събитие, за непрекъснат период от време, 

считано от 21-ия ден до 90-ия ден. 

2.3. Временна загуба на работоспособност в резултат на общо заболяване, след 

първите 20 дни от датата на настъпване на застрахователното събитие, за не повече от 4 

седмици. 

3. На застрахованото лице се изплаща: 

3.1. временна загуба на работоспособност вследствие на общо заболяване след 

първите 20 дни – 7 % от застрахователната сума, за не повече от 4 седмици; 

3.2. временна загуба на работоспособност вследствие на злополука, след първите 20 

дни от датата на настъпване на застрахователното събитие – 10 % от застрахователната 

сума, считано от 20-ия ден до 90-ия ден; 

3.3. разходи за медикаменти, вследствие на злополука – възстановяват се реално 

направените разходи с лимит до 150 лева; 

3.4. дневни пари за болничен престой – за всеки ден болничен престой в резултат на 

злополука, считано от 8-ия ден от датата на настъпване на застрахователното събитие, но за 

не повече от 14 дни, определени като 10 % от застрахователната сума по основното 

покритие на седмица; 

3.5. при смърт на застрахованото лице вследствие на злополука – изплаща се 

застрахователната сума за съответния служител, която се поделя поравно между законните 

наследници на застрахованото лице; 

3.6. при трайно намалена работоспособност, вследствие на злополука – на 

застрахованото лице се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента 

трайно намалена работоспособност на лицето, установен от ТЕЛК. 

4. Застрахователна сума – 1500 лева. 

5. Застраховани лица: 742 /седемстотин четиридесет и две/. 

6. Застраховката да се сключи на база поименен списък /актуален списък ще бъде 

предоставен непосредствено преди сключване на застраховката/. При настъпили промени 

възложителят ще подава справка всеки месец, а изпълнителят се задължава да отрази 

промяната с анекс към застрахователния договор, като запази предложените при сключване 

на застраховката тарифни числа, на пропорционална база за остатъка от периода на 

застраховката. В края на срока на застраховката ще се прави изравняване на 

застрахователната премия. 

7. Самоучастие – не се допуска прилагане на самоучастие. 

8. Дата на падеж на действаща застраховка: 24:00 часа на 22.08.2020 г. 
 


