
ТАБЛИЦА за ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА на
ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ на 
„ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.
КЪМ ДОПЪЛНИТЕЛНОТО  ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

„ХИРУРГИЧЕСКО ЛЕЧЕНИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ЗЛОПОЛУКА 
ИЛИ ЗАБОЛЯВАНЕ на РАЗЛИЧНИ  ОРГАНИ и СИСТЕМИ“

„Дженерали Застраховане” АД е част от Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия.

ОПЕРАЦИИ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

Значимо отстраняване на мозъчна тъкан – 60%
Открити операции на мозъчна тъкан, без остатъчен неврологичен де-
фицит – от 30% до 50%
Други операции на мозъчна тъкан, според степента на неврологичен 
дефицит – от 40% до 60%
Операции на субарахноидалното прострастранство на мозъка, в зави-
симост от наличието на остатъчни неврологични явления – от 20% 
до 50%
Извънчерепно отстраняване на вагусовия /блуждаещ/ нерв – от 30% 
до 40%
Оперативно отстраняване на друг черепномозъчен/краниален/ нерв- 
от 30% до 40%
Оперативно отстраняване на менинги на мозъка, според степента – 
от 30% до 40%
Възстановяване на дура матер /твърдата мозъчна обвивка/след от-
страняване на субдурални хематоми  от 30% до 40%
Ту процеси на главния и гръбначен мозък – от 30% до 100%
Други операции на менингите на мозъка, според степента на засегна-
тост – от 20% до 40%
Операции на гръбначния мозък – от 30% до 40%
Операции на коренчетата на гръбначномозъчните нерви, в зависимост 
от броя и постоперативния ефект – от 20% до 30%                     
Операция на периферен нерв, съобразно степента на увреденост – от 
20% до 30%
Операция на периферни нерви на китка /н.улнарис, н.радиалис и н.меда-
нус/ и глезен 
/н.тибиалис, н.фибуларис/ – от 10% до 20%.

ОПЕРАЦИИ НА ЖЛЕЗИТЕ С ВЪТРЕШНА СЕКРЕЦИЯ

Операции на хипофизната жлеза – според остатъчните функционални 
състояния – от 30% до 50%
Операции на епифизната жлеза – според остатъчните функционални 
дефицити – от 30% до 50%
Оперативно отстраняване на щитовидната жлеза – според големина-
та на премахнатия участък и степента на породения постоперативен 
хипотиреоидизъм – от 15% до 30 %  
Оперативно отстраняване на паратиреоидни жлези и степента на по-
родения хипопаратиреоидизъм – от 20% до 30%
Операции на надбъбречната жлеза, в зависимост от компенсаторните 
механизми след операцията – от 30% до 40%
Операция на гръдната жлеза / тимус  / – 20%

ОПЕРАЦИЯ НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИДАТЪЦИ

Операции на очната кухина – според засегнатите сегменти и тяхната 
важност – от 10% до 40%
Операции на веждата – според площта – от 3% до 10%
Операции на ъгъла на окото – от 5% до 10%
Операции на клепача, според степента на ограничена подвижност – от 
5% до 10%
Операции на слъзната жлеза и носослъзния канал, според степента на 
възстановяване на отока на слъзната секреция – от 10% до 20%
Операции на очните мускули, според броя и обема на интервенцията 
– от 20% до 30%
Операции на конюнктивата, според размера на увредата и постопера-
тивното състояние – от 10% до 30%
Операции на роговицата – от 10% до 30%
Обемни операции за залепяне на ретината – от 20% до 30%
Операции на склерата, според площта и постоперативното състояние 
– от 10% до 30%
Изрязване на ириса – от 10% до 30%
Изваждане на леща и поставяне на протеза / едностранно или двус-
транно /– от 5% до 10%
Операции на стъкловидното тяло – от 20% до 30%

Операции на ретината от 15% до 25%
Други операции на окото – от 10% до 20%

ОПЕРАЦИИ НА ВЪНШНО, СРЕДНО И ВЪТРЕШНО УХО

Операции на външно ухо – от 10% до 20%
Други операции на външния слухов канал – от 5% до 10%
Възстановяване на тъпанчевата мембрана, според размера на разкъс-
ването – от 10% до 20%
Операции на слуховите костици – според броя им /в костната верига/ 
– от 20% до 30%
Други операции на средното ухо – от 10% до 20%
Операции на Евстахиевата тръба – от 20% до 30%
Операции на кохлеата /ушния охлюв/ – от 20% до 30%
Операция на сегмент на вестибуларния апарат – от 20% до 30%

ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНИТЕ НА РЕСПИРАТОРНАТА 
/ДИХАТЕЛНА/ СИСТЕМА

Операции на носа и/или синусите, според обема и остатъчните явле-
ния – от 5% до 10%
Операции на устната кухина, според вида и сложността – от 5% до 20%
Операции на фаринкса, според вида и сложността – от 30% до 60%
Операции на ларинкса, според вида и сложността – от 30% до 60%
Операции на трахеята, според вида и сложността – от 30% до 60%
Открита операция на гръдната кост, според характера на увредите 
– от 20% до 40%
Операция на бронхите – според характера на увредите и обема на опе-
ративното вмешателство – от 10% до 75%
Трансплантация на бял дроб – 100%
Операции на белите дробове – според обема на белодробната тъкан 
и вида на оперативната интервенция /възстановяване на цялост или 
отстраняване на тъкан/ – от 30% до 75%
Операции на средостението /медиастинум/ , според характера на про-
цесите в него и обема на оперативната интервенция – от 30% до 50%

ОПЕРАЦИИ НА УСТНАТА КУХИНА

Операции на устните – от 5% до 10%
Операции на зъбите, според броя и вида ми – от 5% до 10%
Операции на венците – от 5% до 10%
Операции на езика – според характера на увредата, вида на операция-
та/възстановяване или премахване на тъкан/ – от 10% до 60%
Ампwтация / пълно отстраняване / на езика – 60%
Операции на небцето – от 10% до 30%
Операции на сливиците – според характера на увредата и очаквани 
остатъчни явления – от 5% до 10%
Отстраняване на увредена част от устата – според характера и пло-
щта – от 10% до 20%
Операции на слюнчената жлеза – характер и вид на увредата и степен 
на премахване на жлезен участък – от 10% до 30%
Операции на слюнчен канал с отстраняване на процес заемащ прос-
транството му – от 5% до 10%

ОПЕРАЦИИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Операции на хранопровода – според вида на увредата и обема на опера-
тивната интервенция – от 30% до 80%
Операции на варици на хранопровода – според броя на вариците и те-
жестта на интервенцията – от 30% до 50%
Операции на диафрагмална херния – според обема на операцията – от 
20% до 40%
Операции на стомаха – според вида и сложността на оперативното 
вмешателство и възникване на болест на оперирания стомах /Дъмпинг 
синдром/ – от 10% до 70%
Операции на дванадесетопръстника – според вида на операцията и 
възникване на болест на оперирания стамох /Дъмпинг синдром/, синд-
ром на сляпата бримка, пептични язви на йеюнума – от 30% до 50%
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Операции на тънкото черво – според вида и сложността на оператив-
ната интервeнция и пострезекционните състояния /синдром на късо 
тънко черво/ от 30% до 70%
Апендектомия по спешност – 10%
Операции на дебелото черво -/ колон, ректум, анална област/ – според 
вида и сложността на оперативната интервеция – от 10% до 50%
Отстраняване на хемороиди – 10%
Пълно отстраняване на колона и ректума – 70%
Пълно отстраняване на колона – 60%
Пълно отстраняване на ректума – 50%
Трансплантация на черния дроб – 100%
Операции на жлъчния мехур – от 10% до 50%
Операции на жлъчния канал – от 10% до 20%
Трансплантация на пакреаса – 100%
Операции на пакреаса – според вида и характера на оперираните учас-
тъци – от 30% до 70%
Операции на далака – с или без отражение върху кръвната картина – 
от 10% до 20%

ОПЕРАЦИИ НА СЪРЦЕТО

Трансплантация на сърце – 100%
Трансплантация на сърце и бял дроб – 100%
Операции за трансплантиране на голям кръвоносен съд – 80%
Операции на сърдечния септум – 70%
Валвулопластика или протезиране на митралната клапа – 70%
Валвулопластика или протезиране на аортната клапа – 70%
Валвулопластика или протезиране на трикуспидална клапа – 70%
Валвулопластика или протезиране на пулмоналната клапа – 70%
Заместващо присаждане на вена сафена на коронарна артерия – 70%
Байпас на коронарна артерия – от 60% до 80%
Имплантиране на пейсмейкър – 50%
Други операции на сърцето – според вида и сложността – от 20% до 50%

ОПЕРАЦИИ НА АРТЕРИИ И ВЕНИ

Операции на белодробната артерия – от 70% до 90%
Байпас на аорта – 80%
Операции на аортата – от 70% до 90%
Операции на каротидната артерия – 60% до 80%
Операция на мозъчните артерии – от 50% до 80%
Операция на подключичната и бъбречната артерия – от 50% до 70%
Спешна операция на аневризми на абдоминалната аорта – 50% до 70%
Операции на други артерии – от 20% до 70%
Поставяне на артериовенозен шънт – 20%
Други операции на артерии и вени – от 20% до 60%

ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛИТЕЛНАТА /ПИКОЧНА/ СИСТЕМА 

Трансплантация на бъбрек – 90%
Премахване на бъбрек /нефректомия/ – 70%
Операции на бъбреците – според вида на оперативното вмешател-
ство – от 20% до 50%
Операции на уретера – от 20% до 40%
Операции на пикочния мехур – според характера на увредата и обема на 
оперирания участък – от 10% до 50%
Операции на простатата, според характера на заболяването и обема 
на отстранената тъкан – от 10% до 40%
Операции на уретрата от 10% до 20%

ОПЕРАЦИИ НА МЪЖКИТЕ ГЕНИТАЛНИ /ПОЛОВИ/ ОРГАНИ

Операции на скротума – 10%
Двустранно отстраняване на тестикулите – 30%
Операции на тестикулите – от 10% до 20%
Операции на епидидима /надсеменник/ – 10%
Операции на спермалната / семенната / връв – от 20% до 30%
Операции на мъжкия перинуем – 20%
Операции на пениса / до ампутация/ – от 10% до 30%

ОПЕРАЦИИ НА ЖЕНСКИТЕ ГЕНИТАЛНИ ОРГАНИ

Операции на Дъгласовото пространство – 10%
Операции на матката – от 10% до 30%
Двустранно отстраняване на яйчниците – 30%
Едностранно отстраняване на яйчник – 20%
Операции на яйчник – от 10% до 20%
Операции на Фалопиевата тръба – от 10% до 20%

ОПЕРАЦИИ НА ЖЕНСКИТЕ ГЕНИТАЛНИ /ПОЛОВИ/ ОРГАНИ 
ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ

Операции на бременна матка – 20%
Цезарево сечение по медицински показания – 20%
Други гинекологични операции през предродилния период – от 10% до 20%

ОПЕРАЦИИ НА КОЖАТА

Операции на кожата и подкожната тъкан – от 5% до 20%, според голе-
мината на участъка

Автотрансплантация на кожа, според големината на участъка – от 
10% до 50%

ОПЕРАЦИИ НА МЕКИТЕ ТЪКАНИ

Операции на гръдния кош – според характера на увредата и характера 
на оперативната интервенция – от 20% до 40%
Операции на гърдата /млечната жлеза/ – от парциална/секторна/ до 
пълно премахване, без резекция на лимфни съдове – от 10% до 30% 
Операции на гърдата /млечна жлеза/ – пълно премахване, с резекция на 
лимфни съдове – от 40% до 50%
Операции на плеврата – от 20% до 40%
Операции на диафрагмата – според вида на увредата и характера на 
оперативната интервенция – от 30% до 60%
Операции на ингивална херния – според големината на килата и ха-
рактера на оперативната интервенция – при свободна или заклещена 
херния – от 10% до 20%
Операции на бедрена херния – от 10% до 15 %
Операции на предна коремна стена, с или без поставяне на платно – от 
10% до 20%
Операция по отваряне на корема /лапаротомия/ – 10%
Операции на перитонеума – от 10% до 30%
Операции на сухожилия – според броя и вида им и характера на увреда-
та /частично или пълно прекъскване/ – от 5% до 20%
Операции на мускули – според големината на мускула или мускулна гру-
па и характера на увредата /пълно или частично прекъсване на целост-
та/ – от 10% до 30%
Операции на лимфатична тъкан, според разположението и броя на 
лимфните възли – от 5% до 30%

ОПЕРАЦИИ НА КОСТИТЕ И СТАВИТЕ НА ЧЕРЕПА И ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Операции на черепни кости/мозъчен череп/ – според големината на 
участъка – от 10% до 30%
Операции на лицевия череп – според характера на увредата – изолирана 
или в комбинация от няколко кости, вида на костната структури – ос-
новни или оформящи конфигурацията – от 10% до 30%
Операции на мандибулата и темпоромандибуларната става – според 
характера на увредата и вида на оперативната интервенция – от 10% 
до 40%
Операции на гръбначния стълб – характер на увредата, ангажиране на 
един или на повече от един прешлена, необходимост от временна или 
трайна стабилизация – от 10% до 50%
Операции на междупрешленния диск – според бройката и вида на опера-
тивната интервенция – от 20% до 30%

ОПЕРАЦИИ НА ДРУГИ КОСТИ И СТАВИ

Операции на костите на ръката – според големината на увредената 
кост, техния брой и сложността на оперативното лечение – от 10% 
до 40%
Операции на костите на ходилото – според големината на увредената 
кост, техния брой и сложността на оперативното лечение – от 10% 
до 30%
Операции на други кости – от 5% до 50%
Ендопротезиране на стави – 50%
Операции на стави – според големината им и степента на увреден-
ност, вида на оперативното вмешателство – от 10% до 30%

ДРУГИ ВИДОВЕ ОПЕРАЦИИ

Реимплантиране на горен крайник – 70%
Реимплантиране на долен крайник – 70%
Имплантиране на протеза на крайник – 50%
Ампутация на ръка до рамото – 70%
Ампутация на ръка до лакътна става – 60%
Ампутация на китка – 40%
Ампутация на палец на ръка/ и двете фаланги / – 15%
Ампутация на крайна фаланга на палец на ръка – 10%
Ампутация на един от четирите пръста на ръка/без палец/, и трите 
фаланги – 10%
Ампутация на крайна фаланга на един от четирите пръста на ръка /
без палец/ – 5%
Ампутация на крак до тазобедрена става – 60%
Ампутация на крак до колянна става – 50%
Ампатуция на стъпало – 40%
Ампутация на палец на стъпало – 10%
Ампутация на един пръст на стъпало – 5%

Настоящата таблица за определяне размера на застрахователното 
обезщетение на „Дженерали Застраховане“ АД към допълнителното  
застрахователно покритие „Хирургическо лечение вследствие злопо-
лука или заболяване на различни  органи и системи“ е приета с реше-
ние на Управителен съвет, Протокол № 7 от 28.02.2019 г., в сила от 
01.04.2019 г.


