
 

 

Приложение № 7 

 

 

Техническа спецификация 

 

за изпълнението на обществена поръчка с предмет:  

„Доброволно здравно осигуряване на служители на БНР чрез договор за 

медицинска застраховка“ 

 

Служителите и работниците на БНР към датата на Решението за откриване на процедура 

съгласно средносписъчен състав, изготвен на 18 юли 2017 г. и изградената структура по 

региони са разпределени както следва:  

 

гр. София      1014  лица 

гр. Пловдив          58 лица 

гр. Варна          54 лица 

гр. Стара Загора         57 лица 

гр. Благоевград         52 лица 

гр. Бургас          26 лица 

гр. Видин          30 лица 

гр. Кърджали          10 лица 

гр. Шумен          46 лица 

Боровец          16 лица 

Общо                                                                              1363 лица 

 

1. Обем на извършваните здравноосигурителни услуги  

1.1. Подобряване на здравето и предпазване от заболяване 

1.1.1. Профилактичните прегледи да се провеждат веднъж на съответната 

застрахователна година в медицински заведения и чрез мобилни екипи, с изследване на: 

1. Интернист/кардиолог с измерване на пулсова честота, артериално налягане, 

разчитане на електрокардиограма и окончателно медицинско становище - 

електрокардиограма (ЕКГ) 

2. Целеви профилактични прегледи и изследвания на професионални групи в 

зависимост от факторите на риска на работното място, съгласно препоръките на Служба по 

трудова медицина:  

- Преглед от оториноларинголог; 

- Преглед от Невролог; 

- Преглед от Офталмолог. 



 

 

3. Клинична лаборатория: пълна кръвна картина, глюкоза, СУЕ, холестерол; урина - 

химично изследване на рН, специфично тегло, белтък, глюкоза, кетони, билирубин, 

уробилиноген, кръв, седимент; 

4. Аудиометрия; 

5. Индиректна ларингоскопия; 

6. Преглед при фониатър; 

 

1.2. Извънболнична медицинска помощ - лимитът на отговорност за едно лице за една 

застрахователна година е в размер на 500 лева. Тази секция може да бъде използвана под 

формата на „абонаментно обслужване” и на „възстановяване на разходи”. Ако дадена 

услуга бъде използвана под формата на „възстановяване на разходи” не се прилага 

самоучастие и включва: 

1. Първични прегледи при възникване на заболяване - лекар-специалист от всички 

специалности. 

2. Вторични прегледи от лекари-специалисти - по медицински показания и консултация 

при необходимост от второ мнение - лекар-специалист от всички специалности. 

3. Клинико-лабораторни изследвания, при лекарско предписание -  хематологични. 

4. Клинико-инструментални изследвания, при лекарско предписание -  функционални, 

рентгенови. 

5. Манипулации в извънболнични условия за овладяване на конкретен здравен проблем 

(без консумативи): 

5.1. инжектиране - мускулно и венозно; 

5.2. превръзки на оперативна рана; 

5.3. сваляне на конци; 

 

1.3. Болнична медицинска помощ - лимитът на отговорност за едно лице за една 

застрахователна година е в размер на 5 000 лева. Тази секция може да бъде използвана под 

формата на „абонаментно обслужване” и на „възстановяване на разходи”. Ако дадена 

услуга бъде използвана под формата на „възстановяване на разходи” не се прилага 

самоучастие и включва: 

1. Хоспитализация в болнични заведения: ОАРИЛ, Вътрешни болести, Педиатрично, 

Неврологично, Инфекциозни болести, Очни болести, УНГ, Съдова хирургия, Токсикология, АГ и 

патологична бременност, Дерматологично, Урология, Хирургия, оперативни интервенции с 

малка и средна сложност, Ортопедия и травматология, Изгаряния, Неврохирургично, 

Миниинвазивна хирургия, Лапароскопска хирургия,  Кардиохирургия. 

2. Прием и настаняване в стая с най-добри битови условия, според възможностите на 

лечебното заведение - до 20 лева на ден за срок до минималния престой по клинична пътека 

за едно застрахователно събитие. 

3. Избор на лекуващ лекар/ Избор на екип - с подлимит 200 лева. 



 

 

4. Лечение при необходимост, извън покритото по клинична пътека: медикаментозно, 

диетолечение, хормонално, имунотерапия. 

5. Хирургични операции (с изключение на козметични, лазерни и други операции, 

включени в Общите условия като изключения от покритие)  

- Оперативни процедури с малък и среден обем на сложност; 

- Оперативни процедури с голям обем на сложност;  

- Лапароскопски операции; 

- Неврохирургични операции; 

- Миниинвазивна хирургия. 

 

2. Допълнителни изисквания 

2.1. Доброволното здравно осигуряване на служителите на БНР чрез договор за медицинска 

застраховка да се осъществява върху принципите на: 

 солидарност на застрахованите лица при ползването на инвестирания ресурс. 

 равнопоставеност при ползването на медицинска помощ. 

 свободен избор от застрахованите лица на Изпълнители на здравни дейности, услуги, 

лекарствени средства, консумативи и стоки. 

 прозрачност и публичност при осъществяване на доброволното здравно осигуряване чрез 

договор за медицинска застраховка. 

 прозрачност и контрол върху извършваните разходи и усвояването на ресурса в 

съответствие с клаузите на договора. 

Чрез доброволното здравно осигуряване въз основа на договор за медицинска застраховка 

да се обезпечи предоставянето на здравни услуги. 

Застрахователното дружество осигурява предоставянето на здравни дейности, услуги, и стоки 

на застрахованите лица от Изпълнители на здравни услуги, с които застрахователното 

дружество е сключило договор. За изпълнение на поръчката се изисква наличие на договори с 

многопрофилни и специализирани болнични лечебни заведения. Изпълнителите на здравни 

услуги следва да са с актуална акредитация или сертификация по предмета на дейността 

си. 

Застрахователното дружество възстановява изцяло разходите на застрахованите лица за 

заплатените от тях здравни дейности. 

За изпълнение на услугата застрахователят следва да осигури денонощно обслужване и 

съдействие на застрахованите лица от Call Center. 

Услугата се извършва за всички работници и служители на БНР, както и за всички застраховани 

членове от семействата на служителите на БНР – деца, съпруг и съпруга и лица, живеещи на 

семейни начала (за доказателство се приема попълнена декларация), за които съответният 

служител заплаща застрахователна премия.  



 

 

Услугата се извършва на територията на цялата страна в зависимост от местоживеенето / 

местопребиваването на застрахованите лица от свободно избран лекар и лечебно 

заведение.  

2.2. Организация на работата - Изпълнението на услугата започва след сключване на договор 

и предоставяне от застраховащия на списък с лицата, подлежащи на застраховане, 

съдържащ трите имена на осигуреното лице, ЕГН, адрес на местоживеене и начало на 

Застрахователния период. 

2.3. Застрахователни премии - Застрахователната премия за всяко допълнително 

здравноосигурено лице (служител на БНР или допълнително осигурен член на семейството 

му) се определя на база пълния обем услуги съгласно т. 1 от Техническите изисквания и се 

заплаща на равни месечни вноски. 

 

 

 

Изготвил: Дари Йрданов – ръководител отдел „АДУС“ (П) Заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД. 


