
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,   

Работещи в ЛЗ за СИМП на територията на Област Варна, 

 

В изпълнение на Наредбата за задължителна застраховка „Професионална отговорност на 

лицата, упражняващи медицинска професия“, в края на 2018г. и началото на 2019г., с цел посигане 

на специални условия, много от Вас се включиха в договор за групова застраховка към ЗАД 

„АЛИАНЦ  БЪЛГАРИЯ”, реализирана чрез КЗЦ „ Булстар“.  

Поради промяна на условията предлагани от ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” за ИБМП за 

2020г., след продължителни експертни преговори, КЗЦ „Булстар“ успя да договори със ЗАД 

”БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРАНС ГРУП” следните условия:  

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА ЗА СИМП и ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО 

ЗДРАВНИ ГРИЖИ: 

Годишна застрахователна премия: 

 Първа рискова група /СИМП/  - 20 лв. 

 Втора рискова група /СИМП/ - 38 лв.   

Трета рискова група /СИМП/ - 45 лв. 

За мед. сестри, акушерки и др. - 10 лв. 

             

              Застраховател на Програмата за задължителната застраховка е ЗАД ”БУЛСТРАД 

ВИЕНА ИНШУРАНС ГРУП”. Договорът се сключва от НПО „Общност на медиците в България“ 

(ОМБ) с председател д-р Галинка Павлова, чрез КЗЦ „Булстар“, с начална дата 15.12.2019г.  

         Всеки желаещ да се възползва от специалните условия по Програмата, може да получи 

информация в офиса и да сключи застраховка.  

 

        В случай, че обработката на данни и плащането се извършва от служител в „ДКЦ5 Варна- Св. 

Екатерина“ ЕООД, всяко лице представя необходимите данни (заявление), застрахователната 

премия и заплаща административната такса, и такса банкови преводи в размер на 4 лв. (2+2). 

Застраховката може да сключите като подадете заявление (виж сайта – предназначено е за плащане 

по банков път, удачно също при групово подаване на информация и плащане, изпраща се на КЗЦ 

„Булстар“) или он-лайн (отделно за всяко лице, чрез кредитна или дебитна карта), като платите 

съответната застрахователна премия за лекар и/или професионалист по здравни грижи чрез сайта 



на КЗЦ „Булстар“ ( https://www.bulstar-ins.com/ ). В зелената лента най-отгоре има бутон ОНЛАЙН 

ЗАСТРАХОВКИ. (Пак в зелената лента - бутон ЛЕКАРИ - излиза ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ). 

        На всеки застрахован ще бъде предоставен веднага документ за извършено плащане на 

застрахователна премия и код за достъп за изтегляне на индивидуален застрахователен сертификат 

/след влизане в сила на застрахователната полица/.  За целта е необходимо да следвате посочените 

стъпки: 1. „онлайн застраховки“; 2. „сключи застраховка“; 3. „изтегляне на сертификат“. 

 

        * Забележка. В случай, че пропуснете началната дата 15.12.2019 г. за включване към 

груповия договор, може да се присъедините допълнително, заплащайки същия размер на премия, 

считано от 15 число на месеца следващ извършеното плащане.  

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

С настоящото уведомление поставяме начало на застрахователната кампания 2020г. по 

Програмата за задължителна професионална отговорност на лицата, упражняващи 

медицинска професия. 

За повече информация:   

Анета Петрова - тел.: 0888 60 93 97,  

Руси Русев – тел.: 0888 50 93 94,  КЗЦ „Булстар“ 

 

                                                                                                       С уважение, 

                                                                                                                   Д-р Г. Павлова, дм 

                                                                                                                   Управител на НПО „ОМБ“ 

https://www.bulstar-ins.com/

