
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ 

 

 

ПРАВИЛА  

ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА СЪТЕЗАТЕЛИТЕ 

АМАТЬОРИ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИ 

 

 

Настоящите правила уреждат взаимоотношенията, свързани със 

задължителното застраховане на състезателите – аматьори и 

професионалисти, видовете застраховки, задължителни при провеждане 

на тренировъчна и спортно-състезателна дейност, както и съпътстващите 

ги правоотношения.  

 

ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ 
За национални сътезатели, треньори и длъжностни лица при участие в 

чужбина  

 

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: 

 

1. Медицинска застраховка                                      - 10 000 евро 

2. 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)                                               -  5 000 евро 

3. Лимит за покриване на загуби от кражба чрез взлом или погиване 

на личен багаж                                                        -      500 евро 

 

          II.  При картотекиране на състезатели от Спортните клубове се 

изискват следните застраховки:  



          Застраховка „Злополука” за спортисти-аматьори и/или 

професионалисти  
     Застраховат се спортисти-аматьори и професионалисти, срещу събития, 

свързани с живота, здравето и телесната им цялост, настъпили по всяко време 

на застрахователния период. 

 

     III.  Срок/период на застраховката 

     Застраховката се сключва с отделни полици за всяка застрахователна 

година, като индивидуална или групова, за срок и застрахователен период от 

една година. 

 

     IV.  Валидност на застраховката  

     Застраховката е валидна за събития, настъпили на територията на 

Република България и в чужбина.  

      Застраховката за състезатели и треньори е с 24-часово покритие от 

злополуки, настъпили през времето на организирани тренировки, лагер – 

сборове и състезания, включително и непосредствено съпътстващата 

състезанието предсъстезателна подготовка – загрявка, провеждана под надзор 

и разпореждане на организаторите.  

      Застраховката за техническия и административния персонал е с 24-часово 

покритие от злополуки, настъпили през времето на конкретния ангажимент на 

лицата, свързан с организацията, логистиката и провеждането на състезания и 

мероприятия от официалния график на федерацията. 

 

 

 

Забележка: Застрахователните покрития не включват щети, причинени от 

употребата на вещества, забранени от Световната антидопингова агенция или 

Международната федерация по ориентиране. 

 

 
               Настоящите Правила за задължителното застраховане на състезателите по 

ориентиране – аматьори и професионалисти са приети и утвърдени от УС на БФО с 

Протокол № 22 / 26.08.2020 година – в непресъствен ред, съгласно чл. 10, т. 7 от Устава 

на БФО. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                         /КОСТАДИН НОВАКОВ/ 


