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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 
 

 

1. Въпроси, свързани с профилактичните прегледи 
 

 

• Какво представляват профилактичните прегледи?  

 

 

 Това е пакет от предварително договорени прегледи и изследвания, извършвани по 

съгласуван график. Целта е, да бъде направен мониторинг на моментното състояние.  

 По време на профилактичните прегледи, може да Ви бъде поставена избрана от Вас 

ваксина. 

 При прегледите от специалистите, те могат да Ви предпишат определени 

медикаменти. 

 След приключване на профилактичните прегледи и обработването на снетите 

данни, всеки от Вас получава запечатан плик, в който са резултатите от изследванията и 

медицинско заключение. 

 

 

2. Въпроси, свързани с извънболничната помощ 

 
• Как да ползвам услугите? 

 

Услугите се използват в избрано от Вас лечебно заведение. Ако то е в списъка от 

заведения, с които Застрахователят има подписан договор, услугите се ползват безкасово. 

В противен случай, заплащате съответните суми и след представяне на необходимата 

документация, Застрахователят ги възстановява. Списък със заведенията можете да 

намерите на интернет страницата http://www.bulstradlife.bg 

 

 

• Какви са възможните стъпки, които мога да следвам? 

 

Препоръчваме Ви да се свържете с координатора по договора, с когото да 

обсъдите проблема и от когото да поискате съдействие за записване на час за преглед. 

Записването на часове става всеки работен ден, между 09.00 часа и 17.00 часа. Извън 

тези часове, можете да се свържете с кол центъра, където също да потърсите 

съдействие. 

  Ако не желаете да използвате услугите на координатора, можете да отидете 

директно в избрано от Вас лечебно заведение, където да получите необходимата 

помощ. 

 

 

• Как да се възползвам от прегледите и изследванията? 

http://www.bulstradlife.bg/


 

Прегледите и изследванията се използват единствено при медицинска 

необходимост, не като желание за периодична проверка на здравословното 

състояние. За да бъде покрито изследване от застраховката, е необходимо същото да 

бъде назначено от лекаря, провел прегледа.  

 

• Какво мога да ползвам по този пакет? 

 

Включени са всички необходими за проследяването на даден проблем прегледи 

и изследвания, освен изрично посочените в изключенията. За определени 

изследвания има ограничение до два пъти в застрахователната година. 

 

• Какво включва наблюдението на бременност и как се извършва? 

 

Наблюдението на бременност включва определен пакет от услуги, подробно 

описани в приложение към договора, с лимит 600 лева за година. Ако Ви предстои да 

ползвате тези услуги, е най-добре да се свържете с координатора по договора Ви, за 

по-детайлна информация относно ползването на услугите.  

 

 

 Включва ли се физиотерапия и как мога да я ползвам? 

 

По договора е покрита физиотерапия и рехабилитация с лимит 1000 лева или 

40 процедури, който лимит бъде достигнат пръв, когато съответните процедури са 

назначени от лекар специалист. Първоначално се използват осигурените от НЗОК 

процедури, а при необходимост от следващи – и тези от застраховката. 

 

 

• Какво трябва да знам, в случай че имам хронично заболяване? 

 

При закупуване на лекарства, следва да използвате рецептурната си книжка, 

като Застрахователят възстановява всички суми, които превишават изплащаното от 

НЗОК. 

• Как се ползва и какво представлява неотложната помощ 

 

Можете да ползвате звената за неотложна помощ, когато не става въпрос за 

животозастрашаващи състояния. Неотложната помощ се използва в неработните дни 

и извън обичайните работни часове. Ако желаете, можете да се свържете с 

колцентъра, за да Ви насочат към работещите звена за неотложна помощ. 

 

 

• Какви пакети мога да закупя ако не съм осигурен по НЗОК? 

 

Ако сте неосигурено лице, можете да закупите всички предложение пакети, с 

изключение на „болнична медицинска помощ”. 

 

 

3. Въпроси, свързани с болничната помощ 
 



• Какви са първите стъпки в случай че имам предстоящо болнично лечение? 

 

Препоръчително е да се свържете с координатора по договора, от когото да 

получите компетентно съдействие. Той може да Ви помогне с избора на лечебно 

заведение и да Ви даде указания за необходимата документация. Задължително 

условие е, да имате издадено направление бланка № 7 от лекар специалист. 

 

 

• Какви са необходимите документи при оперативно лечение с включени 

консумативи? 

 

Ако при оперативна интервенция са използвани медицински консумативи, 

проследете те да са описани в епикризата или на нея да са залепени свалените от 

опаковките стикери. 

 

• Покриват ли се по договора разходи за ендопротези и очни импланти? 

 

Да, възстановяват се разходи за ендопротези и очни импланти, до съответните 

лимити, когато са по лекарско предписание. 

 

• Какво е необходимо при предписано последващо санаториално лечение след 

болничен престой? 

 

На първо място се използват услугите, на които има право всяко осигурено 

лице. Ако лекар специалист е предписал допълнителни услуги, разходите за тях се 

покриват от Застрахователя. Чрез координатора можете да получите съдействие са 

настаняване в заведенията от списъка на Специализирани болници за рехабилитация 

– Национален комплекс – Сандански, Нареченски бани, Баните – смолянско, 

Кюстендил, Вършец, Поморие, Овча могила, Баня – Карловско, Павел баня, Момин 

проход, Хисаря и Велинград. 

 

4. Въпроси, свързани с възстановяването на разходи за 

медикаменти 
 

 

• Кои медикаменти ще ми бъдат възстановени? 

 

Възстановяват се разходите за медикаменти, предписани от лекар и 

регистрирани в Изпълнителна агенция по лекарствата. Можете да направите 

справка на следната интернет страница: 

www.bda.bg/images/stories/documents/register/Mp.htm 

 

 

• Какви други продукти освен лекарствата мога да си възстановя по този пакет? 

 

Възстановяват се средства за закупуването на витамини, минерали, 

хомеопатични лекарства и хранителни добавки, когато са предписани от лекар. 

 

../../../../../../Documents%20and%20Settings/i_stalev/Desktop/VMware%20Proekti/www.bda.bg/images/stories/documents/register/Mp.htm


 

• Как може да си възстановя разходите за диоптрични стъкла за очила или 

лещи? 

 

Възстановяват се разходите за закупуване на диоптрични стъкла и на лещи за 

корекция на зрението. Възстановяват се разходи за не повече от 2 (две) стъкла в 

рамките на една година. Сумите не могат да надвишат договорените лимити. 

 

 

5. Въпроси, свързани с възстановяването на разходи за 

стоматология 

 Къде мога да ползвам дентални услуги? 

Денталните услуги се използват при произволно избран от Вас стоматолог.  

 

 Как да ползвам денталните услуги?  

При използване на дентална услуга, стоматологът следва да издаде 

стоматологичен амбулаторен лист, фактура и фискален бон. След представянето на 

всички необходими документи, Застрахователят възстановява извършените разходи. 


