Б Ъ Л Г А Р С К А Ф Е Д Е Р А Ц И Я ПО В О Л Е Й Б О Л

ПРАВИЛА
ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА СПОРТИСТИТЕ
АМАТЬОРИ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СПОРТИСТИ ПО
ВОЛЕЙБОЛ

11 февруари 2021г.

I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящите правила регламентират задължителното застраховане на
спортистите аматьори и професионалните спортисти по волейбол.
Чл.2. Правилата за задължително застраховане на спортистите аматьори и
професионалните спортисти по волейбол, наричани по – надолу Правилата, са изготвени в
съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 1, т. 7 от Закона за физическото възпитание и
спорта.

II.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА СПОРТИСТИ – СЪЩНОСТ,
ОБХВАТ И МИНИМАЛНИ РИСКОВЕ

Чл.3. Задължителната застраховка за спортистите по волейбол е такава застраховка,
чийто предмет са животът, здравето и работоспособността на физически лица, активно
занимаващи се с волейбол на аматьорски или професионални начала в системата на
спортните клубове – членове на Българска федерация по волейбол.
Чл.4. На задължително застраховане за участие в тренировъчна и състезателна
дейност по волейбол подлежат:
- професионалните спортисти;
- спортистите аматьори – със сключен договор за спортна подготовка и развитие
с волейболен клуб или без наличието на такъв;
- спортисти под 18-годишна възраст - със сключен договор за спортна подготовка
и развитие с волейболен клуб или без наличието на такъв.
Чл.5. Задължителната застраховка по чл. 3 може да бъде сключена под формата на
индивидуален (за едно лице) или групов (за две и повече лица) договор.
Чл.6. Задължителната застраховка по чл. 3 се сключва за застрахователна сума,
свободно договорена между застрахования спортист (лично или чрез спортен клуб, който
сключва застраховка в полза на спортиста) и застрахователя.
Чл.7.(1) Застраховката по чл. 3 задължително трябва да покрива следните
минимални рискове:
- смърт вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки;
- трайна загуба на работоспособност вследствие злополука, настъпила по време на
състезания и тренировки.
(2) Застраховката по чл. 3 може да включва и допълнителни /избираеми/ рискове
като например:
- смърт вследствие битова злополука;
- трайна загуба на работоспособност вследствие битова злополука;

- временна загуба на работоспособност вследствие злополука, настъпила по време на
състезания и тренировки;
- временна загуба на работоспособност вследствие битова злополука;
- медицински разноски и/или репатриране вследствие злополука, настъпила по време
на състезания и тренировки;
- медицински разноски и/или репатриране вследствие битова злополука.

III. СРОК НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ЗАСТРАХОВКА
Чл.8 Задължителната застраховка се сключва за срок от минимум една година /12
месеца/.
IV. КОНТРОЛ ВЪРХУ ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ
Чл.9. Спортните клубове – членове на БФВ представят на органа по картотекиране
в Българска федерация по волейбол копие на валидна застрахователна полица
(индивидуална или колективна) за всеки един спортист, предложен за картотекиране.
Чл.10. Спортист, без валидна застрахователна полица, покриваща минималните
рискове, предвидени в чл. 7, ал. 1 от настоящите правила, няма право да бъде
картотекиран за участие в държавните първенства по волейбол, както и в националните
купи и турнири от спортния календар на Българска федерация по волейбол.
.
V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящите правила влизат в сила от 1 март 2021г.
§ 2. Спортните клубове – членове на БФВ привеждат дейността си в съответствие с
изискванията на настоящите правила в срок до шест месеца от влизането им в сила.
§ 3. Спрямо неуредените с настоящите правила въпроси намират субсидиарно
приложение разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта, Правилника за
приложение на ЗФВС, общото гражданско законодателство на Република България, както
и актовете на Международната федерация по волейбол /FIVB/ и Европейската
конфедерация по волейбол /CEV/.

Настоящите Правила са приети на заседание на Управителния съвет на БФВ на
11.02.2021 г.

