Проект
Наредба №………/…….2011г. за общите условия, минималната
застрахователна сума, редът и срокът за извършване на застраховане
в случаите на медицински научни изследвания

Глава първа.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат общите условия, минималната
застрахователна сума, редът и срокът за извършване на задължителното застраховане в
случаите на медицински научни изследвания.
Чл. 2. На задължително застраховане подлежи отговорността на ръководителя
на медицинското научно изследване и на другите лица, участващи в изследователския
екип на изследването, за причинените неимуществени и имуществени вреди на
участниците в медицинското научно изследване в резултат на въздействия, претърпени
при провеждане на медицински научни изследвания.
Чл. 3. Задължителната застраховка на отговорността на ръководителя и на
лицата, участващи в изследователския екип към лицата, участващи в медицински
научни изследвания осигурява покритие в случай на увреждане на здравето или смърт,
които са непосредствена последица от изследването и са настъпили по време на
изследването или след неговото приключване.
Чл. 4. Застрахователят отговаря за вредите до размера на застрахователната
сума, за която е сключена застраховката.
Чл. 5 (1) Застраховката покрива отговорността към всички лица, върху които се
провеждат медицински научни изследвания, в случаите на увреждане на здравето им
или смърт.
(2) Не подлежи на застраховане по реда на тази наредба отговорността
при провеждане на клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински
изделия.
Чл. 6. Установяване на увреждане на здравето или смърт, като неблагоприятен
ефект на провежданото медицинско научно изследване се установява по реда на
Наредбата за медицинската експертиза, Приета с ПМС № 87 от 2010г. (Обн. ДВ. бр.36
от 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 2011г. )
Чл. 7. Застраховката не покрива изплащането на обезщетение за вреди,
произтичащи от:
1. неспазване на предписан режим и/или лечение и умишлено увреждане на
собственото здраве;
2. извършване на медицински научни изследвания в нарушение на закона или
подзаконов нормативен акт;
3. липса на информирано съгласие от лицето върху което се провежда
медицинско научно изследване, по вина на Застрахования;
4. извършване на престъпление от общ характер или друга дейност забранена
със закон;
5. увреждане на здравето, настъпило по време на задържането на лицето
участващо в научното изследване от органите на властта или в място за
лишаване от свобода;

6. увреждане на здравето, вследствие на аварийни и бедствени ситуации – като
земетресение, буря, наводнение, военни действия, бунт, революция,
въстание, военен преврат, узурпиране на властта, размирици, стачка, локаут,
тероризъм и др.;
7. увреждане на здравето вследствие на употреба на алкохол, наркотични и
упойващи вещества или лекарствена зависимост по време на участието в
медицинското изследване.
8. увреждане на здравето, в резултат на предшестващи или съпътстващи
хронични заболявания, нямащи връзка с участието в научното изследване;
болестно състояние, което би настъпило и без участие в научното
изследване;
9. промяна в здравното състояние, чието настъпване в резултат на научното
изследване е сигурно и за която лицето е било информирано и е дало
съгласието си;
10. пряко или косвено действие на йонизираща радиация или радиационно
замърсяване;
11. невярна или укрита информация, както и всякакво действие или бездействие
на лицето върху което се извършва медицинското научно изследване, които
са в нарушение на условията на изследването и са довели до причиняване на
вреди на участника;
12. глоби, неустойки и други обезщетения, дължими от лицата по силата на
договор извън обхвата на медицинското научно изследване, в което участват;
13. медицинско научно изследване на труп на починал човек.
Глава втора.
РЕД И СРОКОВЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ, ПОДНОВЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР
Чл. 8. (1) Отговорността на ръководителя на медицинското научно изследване
и на другите лица, участващи в изследователския екип към лицата, върху които се
провеждат медицински научни изследвания, задължително се застраховат от
застраховател, получил разрешение за извършване на застрахователна дейност и лиценз
от Комисията за финансов надзор, съгласно Кодекса за застраховането.
(2) Ръководителят на медицинското научно изследване, сключва договор за
застраховка, в която се посочват поименно лицата по ал.1, преди началото на
изследването.
(3) Копие от застрахователния договор се връчва на застрахованите лица преди
началото на научното изследване.
(4) Копие от договора за застраховка се изпраща и на съответната местна
комисия по етика в тридневен срок след сключването му.
Чл. 9. Минималната застрахователна сума по застраховката за всяко лице, върху
което се провеждат медицински научни изследвания е 20 000 лв.
Чл. 10. Когато застраховката е сключена за по-висока от определената в чл. 9
застрахователна сума се счита, че задължителната застраховка е включена в нея.
Чл. 11. (1) На лицата, върху които се провеждат медицински научни
изследвания се предоставя сертификат, издаден от застрахователя, удостоверяващ
наличието на договор за задължителна застраховка.
(2) Сертификатът съдържа следната информация на български и на английски
език:

1. предмет на застраховката;
2. трите имена на лицето върху което се провеждат медицински научни
изследвания;
3. номер и дата на застрахователната полица;
4. номер и дата на издаване на сертификата;
5. срок на валидност на застраховката;
6. наименование, седалище на управление, адрес и телефон на застрахователя;
7. застрахователно покритие;
8. застрахователна сума;
9. срок и начин на изплащане на обезщетението от застрахователя;
10. подпис и печат на застрахователя;
11. подпис на ръководителя на медицинското научно изследване.
Чл. 12. (1) Застрахователната премия се заплаща еднократно, освен ако в
застрахователния договор е уговорено друго.
(2) Ако в застрахователния договор е уговорено разсрочено плащане и не е
платена дължима разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователят може
да прекрати договора, но не по-рано от 15 дни от датата на получаване на писмено
предизвестие, отправено до ръководителя на медицинското научно изследване на
адреса на лечебното заведение, или на научната организация, в която се извършват
медицинските научни изследвания. Копие от предизвестието се изпраща и до местната
комисия по етика.
(3) При прекратяване на застрахователния договор поради неплащане на
дължима вноска от застрахователната премия нов застрахователен договор за
оставащия срок на медицинското научно изследване може да се сключи само при
застрахователя, сключил първоначалния застрахователен договор.
(4) В случай на прекратяване на договора за задължителна застраховка
застрахователят уведомява писмено в 3-дневен срок от прекратяването съответната
местна комисия по етика.
(5) При платена първа вноска, но последващо закъсняло плащане на разсрочена
вноска от застрахователната премия и настъпване на застрахователно събитие в 15дневния срок по ал. 2 застрахователят е длъжен да плати обезщетение до размера на
застрахователната сума.
Чл. 13 (1) Застраховката се сключва за целия период на медицинското научно
изследване.
(2) В случай на удължаване на срока на медицинското научно изследване,
се сключва нов договор за застраховка или се удължава срокът на първоначалния
договор.
Чл. 14. (1) При смърт на застраховано лице, застрахователите изплащат
обезщетение в размер на застрахователната сума, определена при сключване на
застрахователния договор.
(2) При трайно намалена работоспособност, обезщетението е процент от
застрахователната сума, равен на процента трайно намалена работоспособност на
лицето, участващо в медицинското научно изследване, установен от съответния
компетентен орган на медицинската експертиза.
(3) Когато застрахованото лице е имало определен процент трайно намалена
работоспособност преди започването на медицинското научно изследване, този
процент не се отчита при определяне процента трайно намалената работоспособност
вследствие на участието му в медицинските научни изследвания.
(4) В случай на изплатено обезщетение за временна неработоспособност и

последваща трайно намалена работоспособност вследствие на участието на
застрахованото лице в медицински научни изследвания, дължимото застрахователно
обезщетение или сума за трайно намалена работоспособност се намалява с размера на
изплатеното обезщетение за временно намалена работоспособност.
(5) В случай на изплатено обезщетение за временна неработоспособност и/или
трайно намалена работоспособност и последваща смърт на застрахованото лице,
вследствие на участието му в медицинското научно изследване, дължимото
застрахователно обезщетение или сума за смърт се намалява с размера на изплатените
обезщетения.
(6) При хоспитализация, с краен ефект възстановяване на здравословното
състояние, се заплаща не по-малко от 50 лв. за всеки пролежан ден в болнично лечебно
заведение.
Чл. 15. (1) Дължимото застрахователно обезщетение или сума се изплащат на
застрахованото лице, а в случаите на смърт - на законните му наследници.
Чл. 16. За изплащане на застрахователната сума или застрахователното
обезщетение на застрахователя се представят следните документи:
1. писмено искане;
2. копие от застрахователния договор;
3. препис от акта за смърт и удостоверение за наследници (в случаите на
смърт);
4. копие от документите за временна неработоспособност или за трайно
намалена работоспособност (болничен лист, експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК и др.);
5. други документи, имащи значение за установяване на основанието или
размера на застрахователното обезщетение.
Чл. 17. Дължимото застрахователно обезщетение или сума по тази застраховка
се заплаща в 15-дневен срок след представянето на посочените в чл.16 документи.

Допълнителни разпоредби
§1. По смисъла на тази наредба „увреждане на здравето” е всеки неблагоприятен
ефект или неблагоприятна промяна в здравното състояние, следствие от провежданото
медицинско научно изследване.
Заключителни разпоредби
§. 2. Контролът по прилагането на наредбата се осъществява от Министъра на
здравеопазването
§ 3. Наредба се издава на основание чл. 201, ал.3 от Закона за здравето.

