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Продукт: „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” 

 

Документът съдържа обобщена информация  за застраховка „Професионална отговорност на участниците в 
проектирането и строителството“. Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се 
съдържа в общите условия на застраховката, застрахователната полица и приложенията към нея. 

 

Какъв е този вид застраховка? Застраховката е задължителна и се сключва съгласно Закона за устройство на 

територията. Застрахователят срещу платена премия застрахова професионалната отговорност на проектанта, лицето 

упражняващо технически контрол, строителя, консултанта и лицето упражняващо строителен надзор за вреди причинени на 

други участници в проектирането или строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или 

бездействия по повод на изпълнение на задълженията им. 

 

 

 

 

Какво покрива застраховката? 
 

Покриват се разходи за: 

 

√  Застраховката покрива всички суми , до размер на 
договорените лимити на отговорност, които 
Застрахованият бъде законово задължен да заплати 
като обезщетение за вреди, причинени вследствие на 
виновно неизпълнение на професионалните му 
задължения. 
√ Застрахователното събитие се счита за настъпило в     
срока на действие на застраховката, когато претенцията 
за обезщетение е предявена срещу Застрахования или 
Застрахователя за пръв път писмено през срока на 
застрахователното покритие. 
√ Клауза А - по чл. 171 от ЗУТ- покрива се отговорността 
на Застрахования за всички обекти, на които е 
упражнявал дейността си по ЗУТ; 
√ Клауза Б - по чл. 173 от ал. 1 ЗУТ- покрива се    
отговорността на Застрахования за конкретен обект. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какво не покрива застраховката? 
 

Застрахователят не дължи обезщетение за: 

 

х действия на Застрахования извън обхвата на  
   професионалната му дейност; 
х щети покрити от друг вид застраховка; 
х действия на Застрахования свързани, с наказателната 
му отговорност по Наказателния кодекс; 
x отговорност, която Застрахованият е поел по силата 
на договор, споразумение или друго правно 
основание, което не е свързано с изпълнението на 
неговите професионални задължения; 
x вреди причинени в резултат на непреодолима сила; 
x вреди причинени от застрахования на негови    
работници и служители в качеството му на 
работодател или за които отговаря, съгласно 
трудовото и осигурителното законодателство; 
x искове, предявени въз основа на чужди    
законодателства, както и дейност на Застрахования в 
чужбина; 
x финансови загуби, включително когато са последица 
от причиняването на телесни вреди или материални 
щети или са вследствие от надхвърляне на очаквани 
разходи и просрочия; 
x вреди причинени в резултат на употреба на алкохол, 
наркотици или други упойващи вещества от 
Застрахования. 

 



 
 
 

Валидността на застраховката е за имущества, находящи 
се на територията на Република България. 

 

Има ли ограничения на покритието? 
 

! Военни действия, тероризъм, граждански размирици; 
! Атомни и ядрени експлозии, въздействия, рискове; 
! Пропуснати ползи, които не са пряка и непосредствена  
последица от непозволено увреждане; 
! Глоби, санкции, присъди и принудителни 
административни мерки, наложени от оторизирани 
органи; 
!  Неустойки, косвени или последващи вреди, както и 
неустойки при прекъсване на производството; 
! По настоящата застраховка не са предмет на 
обезщетение вреди, причинени от един на друг 
Застрахован, по една и съща Полица и/или на свързани 
лица на Застрахования по смисъла на Търговския закон. 

 
 
 

Какви са задълженията ми? – Застрахованото лице е длъжно: 
  
 

• При настъпване на застрахователно събитие,  да извърши необходимото за ограничаване на размера на вредите; 
• Да уведоми Застрахователя не по-късно от 7/седем/ дни , след като събитието му е станало известно; 
• Да предостави на Застрахователя възможност да се запознае с всички обстоятелства по случая;.  
• Да предостави на Застрахователя всички сведения за събитието, които са му известни; 
• Да уведомява Застрахователя за отправени към него претенции, получаване на призовки или следствени действия, 
както и за новополучени жалби, писма, експертизи, решения и др. подобни и да му дава копие от съответните 
документи; 
• При предявен съдебен иск от увреденото лице, Застрахованият е длъжен незабавно да уведоми Застрахователя и да 
иска привличането му в процеса; 
• Да упълномощи Застрахователя за получаване на документация или информация във връзка със събития, претенция 
или искове. 

 
 
 
 

Кога и как плащам? 
 
В полицата се договаря начина на плащане – еднократно преди влизане в сила на полицата или разсрочено плащане 
на вноски - до четири равни  вноски без увеличение. Всяка вноска по премията трябва да бъде платена в пълен 
размер най-късно на датата на падеж, посочена в полицата. 
Застраховката не влиза в сила, ако не е платена застрахователната премия, а при уговорено разсрочено плащане – 
ако не е платена първата вноска, освен ако не е уговорено друго 
Трябва да имате предвид, че според Кодекса за застраховане, ако закъснеете с плащането на вноската с 15 дни от 
определената дата, полицата Ви ще бъде прекратена и ще загубите застрахователното покритие. 
Дължимата сума може да бъде платена: 

• във всеки офис на ЗД  „Бул инс“ АД; 

• чрез банков превод по сметката на ЗД  „Бул инс“ АД, посочена в полицата; 

• чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката. 

 

 

Кога започва и кога свършва покритието? 

Застрахователното покритие започва да тече от 00.00 часа на деня, посочен за начало в срока на полицата при 
условие, че е платена застрахователната премия или първа вноска от нея при разсрочено плащане и изтича в 24.00 
часа на деня, посочен за край в полицата. 

 
 
 

Как мога да прекратя договора? 
 Застрахователният договор може да бъде прекратен едностранно без предизвестие, посредством мотивирано 
писмено уведомление, като прекратяването е в сила от 24:00 часа от датата на получаването му от Застрахователя. 


