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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Българска федерация по ски” 

 

1. Предмет на поръчката: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на 

Българска федерация ски” 

2. Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП. 

3. Обхват на поръчката: Поръчката обхваща извършване на застраховане по 

задължителната застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”, „Обща гражданска 

отговорност” и "Злополука" 

4. Срок на договора: 24 месеца или до достигане на лимит от 70 000 лева без ДДС. 

 

Видове застраховки:  

I. Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” за нуждите на състезатели и техните 

треньори: 

На застраховане „Помощ при пътуване в чужбина” подлежат всички състезатели и 

техните треньори, които пътуват в чужбина. Трябва да бъдат включени следните рискове 

със съответната застрахователна отговорност: 

 

Медицински разходи EUR 10000 

Лимит за акутно заболяване (акутно заболяване по своя смисъл представлява 

остро, внезапно и непредвидено заболяване, настъпило по време на пътуване в 

чужбина, което изисква спешна медицинска помощ) 

EUR 5000 

Лимит за разходи за репатриране в случай на злополука или акутно заболяване EUR 7000 

Лимит за разходи за транспортиране на тленни останки EUR 7000 

Лимит на отговорност при злополука EUR 10000 

Покриване на разходи за удължаване на престоя До EUR 50 

на ден 

Лимит за покриване на загуби от кражба чрез взлом или погиване на личен 

багаж 

EUR 500 

 

II. Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” за нуждите на административния 

персонал: 

Медицински разходи EUR 10000 

Лимит за акутно заболяване (акутно заболяване по своя смисъл представлява 

остро, внезапно и непредвидено заболяване, настъпило по време на пътуване в 

чужбина, което изисква спешна медицинска помощ) 

EUR 5000 

Лимит за разходи за репатриране в случай на злополука или акутно заболяване EUR 7000 

Лимит за разходи за транспортиране на тленни останки EUR 7000 

Лимит на отговорност при злополука EUR 10000 

Покриване на разходи за удължаване на престоя До EUR 50 

на ден 

Лимит за покриване на загуби от кражба чрез взлом или погиване на личен 

багаж 

EUR 500 

 

III. На застраховане „Обща гражданска отговорност” подлежат всички 

международни състезания, чийто организатор е БФСки. Застрахователно покритие включва 

само отговорност за дейността - покрива се отговорността на застрахования за вредите на 



БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ 
София 1404, бул. „България” № 81 В, тел. ++ 359 2 980 60 82 

факс ++ 359 2 854 81 26, secretary@bfski.com 

 
 

 

трети лица, които са причинени от застрахования, при или по повод упражняване на 

посочената в полицата дейност. Застрахователят следва да плати в рамките застрахователна 

сума обезщетението, което застрахованият дължи съгласно действащото законодателство на 

трето лице по силата на своята гражданска отговорност за причинените имуществени и 

неимуществени вреди, в резултат на непозволено увреждане. В границите на договорените 

лимити застрахователят дължи и съдебните разноски, както и такси за привлечени по делото 

вещи лица и адвокати. Застрахователят следва да приема служителите на Организационния 

комитет на състезанията за трети лица, като не се покриват вреди вследствие преминаване 

или претичване на тези служители по пистите. Брой на тези служители – варира в 

зависимост от ранга на съответното мероприятие /200-600 човека/. Състезателите не се 

считат за трети лица и не са покрити от полицата. Лимитът на отговорност за всяко едно от 

състезанията /един старт/ е CHF 1 000 000, а за състезание с ранг Световна купа – 3 000 000; 

а за щети, причинени на публиката CHF 200 000 

 

IV. Застраховка "Злополука" на персонала, необходим за организиране на големи 

спортни прояви за подготовка на пистата.  

Застраховката трябва да покрива следните рискове: 

1. “Смърт на застрахования вследствие на злополука” - настъпила до една година 

от датата на настъпване на злополуката; на изплащане следва да подлежи минимум 

застрахователната сума. 

2. “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;. 

3. “Временна неработоспособност на застрахования вследствие на злополука” - 

настъпила за първи път до един месец и повторно до три месеца от датата на настъпване на 

злополуката – изплаща се процент от застрахователната сума за всеки ден. 

4. “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. 

5. “Медицински разходи вследствие на злополука” – до 10% от 

застрахователната сума 

 

Застраховката следва да е валидна на територията Република България със 

застрахователна сума 10 000 лева.  

 

V. При възникване на необходимост (изисвания на световната федерация, 

националното законодателство и др.) възложителят може да поиска в рамките на 

изпълнение на тази поръчка и допълнително застраховане след предоставяне на оферта от 

страна на изпълнителя. 

 


