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Българската асоциация на професионалистите по 
здравни грижи застрахова всички свои редовни 
членове и им оказва еднократна финансова подкрепа 
в следните случаи: 
 
1. При  диагностицране на някои критични  
заболявания: 
 

 
Внимание: 
При условие, че диагнозата е поставена за пръв път 
по време на валидността на застраховката. 
 
2. При фрактура на кости вследствие на злополу- 
ка. 
 
3. При болничен престой минимум 5 дни поради 
заболяване, злополука или раждане. 
 
Внимание: 
Застрахователят не изплаща застрахователни 
обезщетения, когато лечението е проведено в 
болница, отделение или подобни стационарни 
заведения за психични заболявания, с изключение на 
специализирани отделения по неврология и 
неврохирургия.  
Не се изплаща обезщетение за санаториално и 
курортно лечение. 
 
4. При смърт на член на БАПЗГ вследствие на 
злополука или пътно-транспортно произшествие 
неговите наследници получават финансова 
подкрепа.  
 
5. При трайна загуба на трудоспособност от 
професионално заболяване. 

 

 
 

НЕОБХОДИМИ СТЪПКИ, ЗА ДА СЕ  
ПОЛЗВА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ:  

 
1) Попълва се формуляр за претенция, който се 
изтегля от сайта на БАПЗГ, начална страница. 
Внимание: 
Претенции се приемат не по-късно от шест месеца 
след датата на настъпването на събитието.  
 
2) Представя се Удостоверение за редовно  чле-
нство в БАПЗГ (по образец), издадено от 
съответната регионална колегия на БАПЗГ, 
подписано и подпечатано от регионалния 
председател.  
  
3) Прилага се копие от екикризата. 
 
4) Представят се копия от болнични листа. 
 
5) При фрактура на кости се прилагат копие от 
разчитането на рентгеновата снимка, копие на 
медицински документ  от първичния преглед  
и евентуално от последващ преглед. 
 
6) При мозъчен удар (инсулт)  обезщетение се 
получава само при потвърдена диагноза от 
специализирана неврологична клиника или 
лекар невролог, направена най-рано след 12 
седмици от настъпване на инсулта. 
 
7) Документиране на профилактични прегле-
ди (при карцином на гърдата) - ако е при-
ложимо. 
 
8) Представяне на необходимите документи 
при ПТП.  
 
9) Представят се други документи при поиск-
ване от застрахователя.  
 
10) Необходимо е да се представи документ от 
банката за банкова сметка, по която да бъде 
изплатена сумата. 

       

За кои болести и в какви други случаи БАПЗГ  
 оказва финансова подкрепа? 

 

     

 
Заразяване по време на работа със 

СПИН/ХИВ или вирусен хепатит 

 

Всички злокачествени новообразувания 
(тумори) 

 

Мозъчен инсулт 
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ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА НА  
ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ 

 
С решение на Управителния съвет на БАПЗГ всич-
ки редовни членове на БАПЗГ са застраховани със 
застраховка "Професионална отговорност". 
 
- Всички суми до договорените лимити на обезщете-
ние, които застрахованият бъде законово задължен 
да заплати като компенсация за телесно увреждане 
(включително трайна загуба на работоспособност) 
или смърт, причинени на пациент вследствие на 
небрежност, грешка или пропуск на професионално 
обслужване, което е предоставено или би трябвало 
да бъде предоставено от застрахования. Настоящата 
застраховка не отменя законовото задължение на 
лечебните заведения да осигурява застрахователна 
защита на членовете на БАПЗГ, които работят в тях 
и влиза в действие след изчерпване на законовите 
лимити.  
 
- Застрахователят не обезщетява застрахования и за 
всички разходи по уреждането на претенции и 
искове, направени със съгласието на  застрахователя. 
Уговорените в полицата лимити включват и разнос-
ките по уреждане на исковете. 
 
Внимание: 
Застраховката е валидна при упражняване на про-
фесията на територията на България.  
При предявяване на иск от страна на пациенти , 
свързан с професионална отговорност, незабавно 
уведомете Главния секретар на БАПЗГ г-жа Дафин-
ка Коцева, както и председателя на Вашата Регио-
нална колегия на БАПЗГ.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Уважаеми колеги, повече подробности за 
застраховките, подаването на претенция и 
допълнителните услуги, които предлага за-
страхователя  можете да прочетете в сайта 
на БАПЗГ. 
 

Публикувано в Електронния бюлетин  
на БАПЗГ, бр. 1/2018 г. 

 

 
КЪДЕ СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИТЕ 

 
Претенциите за обезщетение от цялата 
страна се подават единствено до Главния 
секретар на БАПЗГ г-жа Дафинка Коцева. 
 

Адрес: гр. София 1680, ул. "Казбек" № 62 
Служебен телeфон: 02/ 915 69 13 
GSM: 0886 047 431 
E-mail: us_bapzg@abv.bg 


