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ПРАВИЛНИК 

за задължително застраховане на  
спортистите аматьори и професионалните спортисти на 

 Български Чирлидинг Съюз 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ І 
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл.1. С този правилник се определят задълженията за застраховане на 
спортистите аматьори и професионалните спортисти в спортните клубове на БЧС. 
 
Чл.2. Минималният риск за който трябва да бъде застрахован спортистът е: 

 смърт вследствие злополука, настъпила по време на състезания и/или 
тренировки; 

 трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука, настъпила 
по време на състезания и/или тренировки. 

 
Чл. 3. При картотекиране на спортисти, от спортните клубове се изисква 
застраховка „Злополука“ за спортисти аматьори и/или професионални спортисти. 
 

 
 
РАЗДЕЛ ІI 
 
ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ 

 
Чл. 4. Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ за национални състезатели, 
треньори и длъжностни лица при участие в международни турнири извън България. 
 

   
 
 
     
 

Медицински разходи EUR 10 000 

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 5 000 

Лимит за разходи за репатриране в случай на злополука или акутно заболяване EUR 10 000 

Лимит за разходи за транспортиране на тленни 

останки 

EUR 7 000 

Лимит на отговорност при злополука EUR 10 000 

Покриване на разходи за удължаване на престоя до EUR 50 / ден 

Лимит за покриване на загуби от кражба чрез взлом 

или погиване на личен багаж 

до EUR 500 



 

Чл. 5. Застраховка „Злополука“ за състезатели, треньори и длъжностни лица при 
участие в национални турнири от държавния спортен календар. 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” – изплащат се определени суми или процент от 
застрахователната сума, за всеки ден, в зависимост от продължителността 
на възстановяване, съгласно предложение на участника; 

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 – възстановяват се фактически разходи до предложен от 
участника лимит; 

5. “Медицински разходи вследствие на злополука” – възстановяват 
се фактически разходи за предхоспитализационно до предложен от 
участника лимит; 

6. “Разходи за оперативно лечение”– възстановяват се фактически 
разходи до предложен от участника лимит. 

 
 

Чл. 6. Застраховка „Обща гражданска отговорност“ при провеждане на 

международни състезания от висок ранг от държавния спортен календар и 

организирани от Български Чирлидинг Съюз. Застрахователно покритие включва 

само отговорност за дейността - покрива се отговорността на застрахования за 

вредите на 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). 

 

 
 
РАЗДЕЛ ІII 



 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.7. Възможно е при специфични условия на трениране и/или участие в 
международен турнир да бъде изискана и друг тип застраховка, за която решение 
взима Управителния съвет на Български Чирлидинг Съюз. 
 
Чл.8.  Този Правилник се приема на основание чл.28, ал.1, т.7 от Закона за 
физическото възпитание и спорта. 
 
 
Правилникът е приет и утвърден с протокол от заседание на Общо събрание на 

Български Чирлидинг Съюз, проведено на 20.02.2021 година и влиза в сила от 

датата на неговото приемане. 
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