
ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАИТЕ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ФИНАНСОВА 

ПОДКРЕПА ПО ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА НА ЛЕКАРИ ОТ БЛС ГР.ЯМБОЛ 

 1. БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ, НАЛОЖЕНО  СЛЕД  ДИАГНОСТИЦИРАНЕ С COVID-19. 

1.1.Заразяване по време на работа с     

COVID-19. Застрахователното покритие е 

валидно за времето през което 

заразяването с COVID-19 e признато за 

епидемия в национален и/или световен 

мащаб.  

В случай на болнично лечение, наложено 

след диагностициране с COVID-19 

застрахователят изплаща фиксирано 

обезщетение в размер на 500 лв.  

 

 

2. ПРИ ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

 

 

Диагностициране на критично заболяване:   

 

2.1.Всички злокачествени тумори. 

 

2.2. Мозъчен удар /инсулт/. 

 

2.3. Сърдечен удар /инфаркт на 

миокарда/ 

При условие, че диагнозата е поставена за 
пръв път по време на валидност на 

застраховката. 

 

При поставяне на окончателна диагноза 

„злокачествено новообразувание (тумор)”, 
мозъчен удар (инсулт), или сърдечен удар 

/инфаркт/  на застрахованото лице,  за първи път 

в срока на застраховката, Застрахователят 
изплаща сума в размер на:  

                              

1000 лева 
 

2.4. „Заразяване по време на работа” със 
СПИН/HIV или ВИРУСЕН ХЕПАТИТ, в 

срока на застраховката 

 

500 лева 

 

3. ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИ РИСКОВЕ 
 

3.1. Фиксирана сума при хирургическо 

лечение вследствие на злополука 

Застрахователят изплаща фиксирана сума в 

размер на:                  500 лева 

 
 

4. ВРЕМЕННА И ТРАЙНА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ 

 

4.1. Трайна неработоспособност над 90% 

вследствие професионално заболяване  

 

                                  1500 лева 

4.2. Временна неработоспособност над 90 дни на 

застрахования от злополука 

 

       500 лева 

 

5. ПРИ БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ 



 

 
«Дневни пари за болничен 

престой»  наложен поради 

заболяване, злополука или 

раждане. 

 
Обезщетения по 10 лева  за всеки ден болничен престой 

или по 20 лева за всеки ден престой в интензивно 

отделение - при условие, че е проведено стационарно 

лечение от минимум 5 дни 

 

 

6. ПРИ СМЪРТ ОТ ЗЛОПОЛУКА и ПТП  

 

 

При смърт от злополука  

 

 
1000 лв. 

 

При смърт при ПТП  

 

 

2000 лв. 

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ: 

1. За застраховани лица се считат всички лица с редовно платен членски внос към датата на 
настъпване на застрахователното събитие. При неплатен членски внос, застрахователят не 

дължи обезщетение. 

2. Заразяване по време на работа със СПИН/HIV или ВИРУСЕН ХЕПАТИТ. 

Застрахователят е в риск, когато изброените заболявания са диагностицирани за първи 
път в срока на застраховката. Сумата се изплаща веднъж в застрахователната година, 

независимо от броя на диагнозите. 

3. Заразяване по време на работа с COVID-19 

Застрахователното покритие е валидно за времето през което заразяването с COVID-19 e 

признато за епидемия в национален и/или световен мащаб. 

Сумата се изплаща веднъж в застрахователната година. 
4. Диагностициране на критично заболяване: 

Застрахователят се задължава да изплати обезщетение на застрахованото лице при доказано 

окончателно диагностицирано злокачествено заболяване или Мозъчен удар (инсулт) или Остър 

инфаркт на миокарда, диагностицирано и настъпило за първи път в срока на застрахователния 
договор и определено като покрит риск, както следва: 

4.1. Злокачествено новообразувание „Карцином Са“ (Рак) означава наличие в организма на 

хистологично определими злокачествени тумори, характеризиращи се с неконтролируем 
растеж на клетките (хистопатологично) и проникване на злокачествени клетки с инвазия на 

нормалните тъкани и околните лимфни жлези, и/или отдалечени метастази. Ракът включва 

също: злокачествени заболявания на кръвта, кръвотворните органи и лимфната система 
(включително левкемия), злокачествена лимфома, Болест на Ходжкин (рак на лимфните 

жлези), злокачествено заболяване на костите, саркома и напреднали стадии на злокачествена 

меланома на кожата в стадий над I A. 

Не се предоставя застрахователно покритие за: 
• Доброкачествени тумори; 

• Всички предзлокачествени състояния или неинвазивен рак, прединвазивни новообразувания, 

карцином „ин ситу“; 
• Цервикална интраепителна неоплазия със стадий CIN-1, CIN-2 и CIN-3; 

• Ранна форма на рак на простатата, освен ако не е прогресирал минимум до стадий T2N0M0 по 

TNM- класификацията (Международната класификация на злокачествените новообразувания); 

• Кожни тумори с изключение на злокачествена меланома в стадий над IA (Т1а,1в,1с); 
• Папиларен или фоликуларен карцином на щитовидната жлеза, хистологично диагностициран 

като Т1а (тумор с размер до 1 см или по-малко), ако няма наличие на метастази в лимфните 

възли и/или отдалечени метастази; 



• Всички тумори и рак при наличието на ХИВ инфекция. Правото на изплащане на 

застрахователна сума изисква диагнозата за злокачествено новообразувание (рак) да е 
потвърдена клинично и хистопатологично от специализирана клиника или медицински 

специалист с хистологични становища и класификация на заболяванията съгласно TNM- 

класификацията (Международната класификация на злокачествените новообразувания). Ако 
хистопатологичното изследване е невъзможно да се извърши по медицински причини, 

причините следва да бъдат обяснени и диагнозата за злокачествения тумор следва да се 

потвърди от лекар-онколог и чрез изследване с КТ (компютърна томография) или МРТ 

(магнитно-резонансна томография). 
За дата на поставяне на диагнозата се приема датата, на която диагнозата е потвърдена на база 

резултатите от хистопатологичните изследвания, а когато такива не е възможно да бъдат 

извършени по медицински причини датата, на която диагнозата е потвърдена на база 
изследване с КТ или МРТ. 

4.2. Мозъчен удар (инсулт) – всеки мозъчно-съдов инцидент, водещ до постоянни 

неврологични последствия, продължаващи повече от 24 часа, включващ инфаркт на мозъчна 
тъкан, кръвоизлив или емболия от екстракраниален източник. Диагнозата трябва да се 

потвърди чрез типични клинични симптоми и чрез компютърна томография или ядрено-

магнитен резонанс на мозъка. Трябва да се получи доказателство за трайна неврологична 

недостатъчност с постоянни клинични симптоми, които се наблюдават при клиничен преглед и 
се очаква да продължат през целия живот на застрахования. Симптомите включват едно или 

няколко от следните състояния: вцепененост, хиперстезия /повишена чувствителност/, 

парализа, локализирана слабост, дисартрия /затруднен говор/, афазия /неспособност за говор/, 
дисфагия /затруднено преглъщане/, нарушение на зрението, затруднено ходене, 

некоординираност, тремор, припадъци, летаргия, деменция, делириум и кома . 

Не се предоставя застрахователно покритие за: 

• Транзитни исхимични атаки (TIA); 
• Травматични увреждания на мозъка; 

• Неврологични симптоми, дължащи се на мигрена; 

• Лакунарен инсулт без неврологичен дефицит. 
• Аномалии отчетени при мозъчни и други скенери, без ясно свързани с тях клинични 

симптоми; 

• Неврологични симптоми, появяващи се без симптоматични аномалии; 
• Симптоми с психологичен или психиатричен произход 

Правото на обезщетение произтича от потвърдената диагноза от специализирана 

неврологична клиника или специалист невролог, направена най-рано след 12 седмици от 

настъпването на инсулта, като за дата на окончателно поставяне на диагнозата се приема 
датата на издаване на медицинския документ. 

4.3. Остър инфаркт на миокарда – загиване (некроза) на част от сърдечния мускул в резултат на 

недостатъчен приток на кръв до съответната зона, довела до всички посочени по- долу 
симптоми за остър миокарден инфаркт. Диагнозата трябва да се обоснове с наличието на всеки 

един от следните критерии и симптоми: 

 Клинични симптоми (История на типична болка в гръдния кош); 
 Нововъзникнали характерни изменения на електрокардиограмата с типични промени за 

инфаркт на миокарда; 

 Повишаване на типичните за инфаркт ензими - тропонин и други биохимични маркери. 

Диагнозата остра миокардна некроза изисква значителна промяна в стойностите на 
високочувствителния тропонин при серийно изследване. 

 Диагнозата инфаркт на миокарда трябва да бъде доказана с компютърно-томографска 

коронарография; 
Не се предоставя застрахователно покритие за: 

• Не-ST-сегментно разрастване на инфаркта на миокарда (NSTEMI) само с повишение на 

Тропонин I или T; 

• Други остри коронарни симптоми; 
• Тих инфаркт на миокарда; 



• Микроинфаркт и ангина пекторис (стенокардия). Правото на обезщетение произтича от 

потвърдената диагноза от компютърно-томографска коронарография и специализирана 
кардиологична клиника или специалист кардиолог. За дата на поставяне на диагнозата се 

приема датата, на която инфарктът е потвърден на база резултатите от коронарографията 


