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„Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД 
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

ПО ЗАСТРАХОВКА „ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ“ 

 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Съгласно тези общи условия „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, 

наричано по-нататък Застраховател, срещу платена премия, застрахова 

трайни насаждения, собственост на физически и юридически лица, 
наричани по-нататък Застрахован. 

 

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА 

 

2. По тези Общи условия се застраховат трайни насаждения в период на: 

2.1. изграждане (засаждане) до 1-годишна възраст; 
2.2. отглеждане до встъпване в плододаване; 

2.3. експлоатация (плододаване) като дълготрайни материални активи; 

3. Под трайни насаждения се разбират всички многогодишни изкуствено 
създадени насаждения от овощни култури, лозя, плодоволечебни растения, 

черници, хмел, розови градини, лавандула, маточни насаждения и др. 

4. Не са предмет на застраховане трайни насаждения, които са: 

4.1. бракувани след естествена амортизация; 

4.2. бракувани в период преди естествена амортизация, поради: 

4.2.1. пострадали от природни събития; 
4.2.2. заразени от вирусни болести; 

4.2.3. биологично амортизирани; 

4.2.4. с доказана ниска икономическа ефективност. 
 

ІІІ. ПОКРИТИ РИСКОВЕ 

 
5. Застраховката покрива щетите при напълно загинали растения (дървета, 

лозички, главини, храсти и други) в трайните насаждения, както и 

разходите направени от Застрахования за ограничаване на размера на 
вредите, в резултат на рисковете, групирани в следните покрития: 

5.1. Основно покритие, включващо следните рискове: пожар, гръм, буря 

(ураган, вихрушка, смерч), градушка. 
5.2. Допълнително покритие, включващо следните рискове: 

5.2.1. проливен дъжд; 

5.2.2. наводнение; 
5.2.3. осланяване; 

5.2.4. измръзване; 

5.2.5. унищожаване от естествено натрупване на сняг и лед (ломене); 
5.2.6. ерозия; 

5.2.7. свличане на земни пластове. 

5.3. Всеки един от рисковете от допълнително покритие или всички заедно 
се предоставят само в комбинация с „Основно покритие“. 

 

ІV. ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ 

 

6. Застрахователят не покрива щети, настъпили в резултат на: 

6.1. технически неизправни напоителни и отводнителни системи и канали, 
неправилно напояване, разкъсване на бентове и язовирни стени, 

принудително изпускане на вода; 

6.2. свличане и срутване на земни пластове в резултат на земетресения и в 
резултат на срутване и свличане на рудници и галерии на минните и 

геоложки предприятия; 

6.3. военни действия, бунт, граждански вълнения, военен преврат, стачки, 
локаут, тероризъм; 

6.4. ядрени експлозии или инциденти от ядрени централи; 
6.5. неспазване технологията на отглеждане или неправилно извършване 

на агротехническите мероприятия, включително механични повреди на 

растенията, възникнали при обработване на почвата, загребване, 
отгребване, третиране с пестициди и др.; 

6.6. кражба на засаден посадъчен материал и/или унищожаване и 

повреждане от трети лица на трайните насаждения в периодите на 
изграждане (засаждане), отглеждане и експлоатация; 

6.7. загиване на растения в периодите на засаждане и отглеждане, в 

резултат на неприхващане и/или некачествен посадъчен материал; 
6.8. загиване на растения от асфикция (задушаване от липса на кислород в 

почвата) в резултат на продължително задържане на вода в ниските места 

при наклонени терени и/или в равнинни терени в площи с трайни 
насаждения, поради: 

6.8.1. лоша пропускливост (вторично уплътнени и преовлажнени почви); 

6.8.2. продължителни (дълготрайни) дъждове, топене на снегове; 
6.8.3. нарушена дренажна система; 

6.8.4. близки подпочвени води; 

6.8.5. заблатяване (коригирани корита на реки, отводнени блата и др.); 
6.9. суша, болести, неприятели, животни, гризачи, химически повреди, 

както и други рискове, които не са покрити по настоящите условия; 

6.10. разливите на р. Дунав. 

6.11. Загуби от нереализиран доход от земеделска продукция, поради 

увреждане или загиване на растения. 

6.12. Загубите от пропуснати ползи, поради забавяне на встъпването в 
плододаване при естествено възстановяване на увредени от 

застрахователни събития растения. 
 

V. СКЛЮЧВАНЕ, ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

ЗАСТРАХОВКАТА 

 

7. Застраховката се сключва в периода от 15 април (от 1 май за лозята) до 

15 октомври. 
8. Застраховката се сключва в писмена форма, като застрахователна 

полица, въз основа на попълнен Въпросник по образец на Застрахователя, 

в който застрахованият е длъжен да отговори писмено на зададените 
въпроси, както и да обяви точно и изчерпателно съществените 

обстоятелства, които са му известни и са от значение за риска. 

9. При сключването на застраховката застрахованият трябва да представи 
описи и скица, позволяващи точното индивидуализиране на засадените 

трайни насаждения по видове, блокове (местности), парцели и площи. 

10. Застраховката се сключва за срок от една година, освен ако не е 

договорено друго. 

11. В случаите, когато Застрахованият съзнателно е обявил неточно или е 

премълчал обстоятелства, при наличието на които Застрахователят не би 
сключил застраховката, последният може да я прекрати в едномесечен срок 

от узнаване на обстоятелството, като задържи платените премии и поиска 

плащането им за периода до прекратяване на застраховката: 
11.1. Ако съзнателно обявеното неточно или премълчано от Застрахования 

обстоятелство е от такъв характер, че Застрахователят би сключил 

застраховката, но при други условия, последният може да поиска 
изменение на застрахователния договор в едномесечен срок от узнаване на 

обстоятелството. Ако Застрахованият не приеме предложението за 

промяна в двуседмичен срок от получаването му, застрахователният 
договор се прекратява, а Застрахователят задържа платените премии и има 

право да иска плащането им за периода до прекратяване на застраховката. 

11.2. Ако съзнателно неточно обявеното или премълчано обстоятелство е 
оказало въздействие за настъпване на застрахователно събитие, 

Застрахователят може да откаже плащане на застрахователно обезщетение. 

11.3. Ако съзнателно неточно обявеното или премълчано обстоятелство е 
оказало въздействие само за увеличаване на размера на вредите, 

Застрахователят може да намали застрахователното обезщетение 

съобразно съотношението между размера на платената премия и на 
премията, която трябва да се плати според реалния застрахователен риск. 

12. В случай, че при сключване на застраховката същественото 

обстоятелство за естеството и размера на риска не е било известно на 
страните, всяка от тях може в двуседмичен срок от узнаването му да 

предложи изменение на застраховката. 

12.1. Ако другата страна не приеме предложението за промяна в 
двуседмичен срок от получаването му, предложителят може да прекрати 

застраховката, за което писмено уведомява другата страна. 

12.2. В случаите по т. 12.1. Застрахователят възстановява частта от 
премията, която съответства на неизтеклия срок на застраховката. 

12.3. При настъпване на застрахователно събитие преди изменението или 

прекратяването на застраховката Застрахователят не може да откаже 
изплащане на застрахователно обезщетение, но може да редуцира размера 

му съобразно съотношението между платената застрахователна премия и 

премията, платима според реалния риск. 
13. По време на действието на застрахователния договор Застрахованият е 

длъжен писмено да уведомява Застрахователя за всички новонастъпили 
обстоятелства, за които при сключването на договора Застрахователят 

писмено е поставил въпрос. Обявяването на обстоятелствата трябва да се 

извърши в срок до 3 (три) дни след узнаването им. При неизпълнение на 
това задължение се прилагат условията по т.11 и т.12. 

14. Промените в рисковите обстоятелства и/или застрахователната сума се 

отразяват в Анекс, издаден към застрахователната полица. 
15. Застраховката може да бъде сключена в полза на трето лице – Държавен 

фонд „Земеделие“, кредитна институция и др., което следва изрично да 

бъде посочено в застрахователния договор. 
16. Застраховката се сключва задължително след извършване на оглед на 

заявените площи с трайни насаждения от комисия в състав: представител 

на Застрахователя, вещо лице – агроном/лесовъд и кандидата за 
застраховане или негов упълномощен представител. Комисията изготвя 

констативен протокол, който се подписва от всички членове на комисията. 

16.1. В констативния протокол се отразява местонахождението на 
подлежащите на застраховане трайни насаждения, година на създаване, 

схема на засаждане, сортов състав, общо състояние на насаждението, както 

и видими белези за наличие на застрахователни и/или незастрахователни 
събития. 
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16.2. Извършването на оглед и съставянето на протокол за състоянието на 

подлежащите за застраховане трайни насаждения, съставляват условие за 

влизане в сила на застрахователния договор. 
17. Застраховка на трайни насаждения в период на изграждане (засаждане) 

на възраст до 1 (една) година се сключва при условно самоучастие в размер 
на 5 (пет) процента от застрахователната сума на застрахования блок, 

парцел или масив. 

18. Застраховката влиза в сила в 00:00 часа на деня, посочен за начало в 
застрахователната полица, при условие, че е платена договорената премия 

или първата вноска при разсрочено плащане и е извършен оглед на 

заявените площи с трайни насаждения. Застраховката се прекратява в 24:00 
часа на деня, посочен за край в застрахователната полица. 

19. Отговорността на Застрахователя за риска „Осланяване“ започва в 

00:00 часа на 20-ти април и се прекратява в 24:00 часа на 1-ви октомври. 
20. Застраховката може да бъде прекратена предсрочно от всяка от 

страните с 30 дневно писмено предизвестие, като срокът за предизвестието 

започва да тече от деня на получаването му. 
21. Застраховката се прекратява при отпадане на застрахователния интерес 

– от датата на отпадането му, без за това да е необходимо някакво 

предизвестие. 

22. Всички предизвестия, уведомления, както и всяка друга писмена 

кореспонденция, която е изпратена на Застрахования на посочения от него 

в полицата адрес, се счита за връчена на Застрахования, с всички 
предвидени в закона или договора правни последици. Същото се отнася и 

до момента, в който Застрахователят получи уведомлението за променен 

адрес от страна на Застрахования, съгл. сроковете, предвидени в т. 13 от 
настоящите общи условия. 

23. При предсрочно прекратяване на застраховка по т. 20, по която не са 

изплащани и не се дължат обезщетения, Застрахователят възстановява на 
Застрахования съответстващата пропорционално на неизтеклия срок 

премия, с изключение на случаите по т. 11. 

24. При предсрочно прекратяване на застраховка по т. 20, когато 
застрахованият не е знаел или не е трябвало да знае за липсата на 

застрахователен интерес, и в случай, че по полицата не са изплащани и не 

се дължат обезщетения, Застрахователят възстановява на Застрахования 
съответстващата пропорционално на неизтеклия срок премия. 

25. При предсрочно прекратяване на застраховка, по която са изплатени 

или предстои да се изплащат обезщетения, частта от премията за 
неизтеклия срок не се връща, а невнесената премия се дължи от 

Застрахования или се удържа от размера на дължимото обезщетение. 

 
VІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ОТГОВОРНОСТ НА 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 

 
26. Застрахователната сума се определя съгласно Наредба за базисните 

цени на трайните насаждения (обн. ДВ бр. 81 от 03.10.2004 г.) и не може 

да надвишава действително извършените общи разходи по създаване и 
отглеждане на трайните насаждения. За целта се спазват следните 

изисквания: 

26.1. застрахователната сума на декар за трайни насаждения в период на 
засаждане е равна на стойността на създаване на насаждението (стойността 

на посадъчния материал и трудовите разходи, направени за неговото 

засаждане); 
26.2. застрахователната сума на декар за трайни насаждения в период на 

отглеждане до встъпване в плододаване включва стойността на създаване 

на насаждението и стойността на извършените до момента материални и 
трудови разходи по отглеждането; 

26.3. застрахователната сума на декар за трайни насаждения в период на 
експлоатация (плододаване) включва стойността на създаване на 

насаждението, стойността на извършените до момента материални и 

трудови разходи по отглеждането, намалена с амортизационните 
отчисления за всяка година на плододаване. Амортизационните 

отчисления се определят съгласно Наредба за базисните цени на трайните 

насаждения (обн. ДВ бр. 81 от 03.10.2004 г.); 
27. В размера на застрахователната сума не се включват: 

27.1. разходите по подготовка на площта (основно торене, риголване, 

маркиране); 
27.2. разходите за изграждане на подпорни конструкции, напоителни 

системи и др., както и материалните и трудови разходи за поддържане на 

подпорните конструкции, напоителните системи и др.; 
28. За всеки блок, парцел или масив от даден вид застрахователната сума 

се определя по отделно, в зависимост от годината на засаждане. 

29. Отговорността на Застрахователя е до размера на застрахователната 
сума определена съгласно изискванията на т. 26 от настоящите условия и 

записана в застрахователната полица. 

 
 

 

 

VІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ 

 

30. Застрахователната премия се определя от Застрахователя, съгласно 
действащата тарифа към момента на сключване и зависи от 

застрахователната сума на декар, размера на засадените площи и избраните 
от Застрахования покрития. 

31. Застрахователната премия се заплаща еднократно или разсрочено на 4 

(четири) вноски. 
32. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия, 

застрахователният договор се прекратява, считано от 24:00 часа на 

петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска. 
33. При заплащане на всички закъснели разсрочени вноски, 

застрахователното покритие продължава действието си по първоначално 

договорените условия от 00:00 часа на деня, следващ датата на плащането, 
след извършен оглед и съставен констативен протокол, подписан от 

Застрахования и Застрахователя, и след издаването и подписването на 

Анекс към застрахователния договор. 
34. В случаите, когато при разсрочено плащане на застрахователната 

премия настъпи застрахователно събитие, Застрахователят има право да 

удържи от обезщетението дължимата до края на застрахователния договор 

застрахователна премия. 

35. Застрахователят не връща и не намалява застрахователната премия, ако 

по време на застрахователния период трайните насаждения бъдат 
унищожени или увредени от незастрахователно събитие. 

 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

36. Застрахованият е длъжен да: 

36.1. спазва агротехническите изисквания за отглеждане на трайните 
насаждения с грижата на добър стопанин, съгласно технологията им на 

отглеждане, както и да взема мерки за предпазване на застрахованите 

трайни насаждения от вреди; 
36.2. предоставя на Застрахователя всякаква поискана информация или 

документация за насаждението 

36.3. уведомява писмено Застрахователя за всички новонастъпили 
обстоятелства, за които при сключването на договора Застрахователят 

писмено е поставил въпрос, включително и за всяка смяна на адреса за 

кореспонденция, който е обявил при сключване на застраховката. 
36.4. спазва предписанията на застрахователя и на компетентните органи 

за отстраняване на източниците на опасност за причиняване на вреди и да 

допуска Застрахователя да прави проверки по отглеждане на 
насажденията. 

36.5. уведоми Застрахователя в седемдневен срок при промяна в 

собствеността на застрахованите трайни насаждения. 
36.6. уведоми писмено Застрахователя в петдневен срок от настъпване на 

застрахователното събитие или от датата на неговото узнаване. 

36.6.1. за риска „Измръзване“ срокът за уведомяване е не по-късно от 1-ви 
май; 

36.6.2. за риска „Пожар“ органите на Районната служба противопожарна 

безопасност (РСПБ) се уведомяват незабавно, а Застрахователя – в срок до 
24 часа от узнаването за настъпване на събитието; 

36.7. предостави възможност на Застрахователя за извършване на оглед и 

оценка, както и да осигури своето присъствие или на това на свой 
упълномощен представител за извършването на огледа и подписването на 

изготвените документи по време на огледа; 

36.8. представи поисканите документи и описи, свързани с установяването 
на събитието и размера на вредите по блокове, местности, парцели и 

площи: 
36.8.1. представи писмо от НИМХ на БАН в случай на щети от буря 

(ураган, вихрушка, смерч), проливен дъжд и измръзване; 

36.8.2. представи служебни бележки от оторизирани органи – РСПАБ и 
РПУ на МВР при щети от пожар; 

36.8.3. представи документ за собственост или друг документ, доказващ 

правното му основание за стопанисване на трайните насаждения; 
36.8.4. представи и други документи при поискване от Застрахователя, 

доказателства и информация относно настъпилото застрахователно 

събитие, размера на вредите и правото му на получаване на обезщетение; 
36.8.5. представи документи доказващи действително извършените 

трудови и материални разходи за създаването и отглеждането на 

насаждението; 
36.9. вземе всички необходими мерки за ограничаване на вредите от 

събитието с цел запазване на насаждението от загиване. 

37. Застрахованият има право: 
37.1. при настъпило застрахователно събитие да предяви иск за определяне 

размера на вредите на засегнатите трайни насаждения и за изплащане на 

обезщетение; 
37.2. да получи застрахователно обезщетение в срок от 15 работни дни след 

извършване на оглед от страна на застрахователя на загиналите трайни 
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насаждения и след представяне на всички поискани му от застрахователя 

документи. 

38. Застрахователят е длъжен: 
38.1. при настъпване на застрахователно събитие да извърши оглед и 

оценка на насаждението, посочено в уведомлението за щета в 
присъствието на Застрахования или негов упълномощен представител; 

38.2. да изплати застрахователно обезщетение в срок до 15 работни дни 

след представяне на необходимите документи и след извършване на оглед 
и оценка на загиналите трайни насаждения; 

38.3. в случай на отказ за изплащане на застрахователно обезщетение по 

претенция по настъпило застрахователно събитие да се произнесе 
аргументирано в писмен вид в срок до 15 работни дни, след представяне 

на необходимите документи и извършване на оглед на загиналите растения 

в трайните насаждения. 
39. Застрахователят има право да: 

39.1. извършва оглед на застрахованите насаждения по всяко време на 

действие на застрахователната полица; 
39.2. извършва проверки за верността на предоставените данни и 

информация при сключване на договора, да проверява спазени ли са 

агротехническите изисквания по отглеждане на растенията в трайните 

насаждения, както и взети ли са необходимите мерки за намаляване на 

загубите и в случай на необходимост да даде предписание; 

39.3. дава предписания на застрахования за отстраняване на източниците 
на опасност за причиняване на вреди. 

39.4. прекрати или измени застрахователния договор, ако Застрахованият 

не спазва задълженията си съгласно настоящите общи условия. 
39.5. откаже изплащане на обезщетение, ако по време на огледа и оценката 

се установи, че с цел да се облагодетелстват Застрахованият или трето 

ползващо се лице умишлено са подвели Застрахователя, посочили са 
неверни данни за увредените площи или ако умишлено са унищожили 

растения в трайното насаждение. 

 
IХ. ОГЛЕД И ОЦЕНКА 

 

40. Огледът и оценката на увредените растения в трайните насаждения се 
извършват от комисия в състав: представител на Застрахователя, вещо 

лице – агроном/ лесовъд и Застрахования или негов упълномощен 

представител. 
41. Комисията изготвя констативен протокол за оглед и/или оценителен 

протокол (по образци на Застрахователя) в два екземпляра, който се 

подписва от всички членове на комисията и единият се предоставя на 
Застрахования. 

42. Размерът на щетата се определя чрез преброяване на напълно 

загиналите и запазени растения за всеки пострадал блок, парцел или масив 
от даден вид трайно насаждение. 

43. Загиналите отделни растения в резултат на застрахователно събитие се 

превръщат в плътни декари на базата на съответните норми на засаждане 
за различните овощни видове, лозя, плодоволечебни растения, черници, 

хмел, розови градини, лавандула, маточни и др. 

44. Когато щетата е настъпила в момент на относителен покой на 
растенията, се извършва предварителен оглед и за направените 

констатации се съставя констативен протокол (по образец на 

Застрахователя). 
45. Окончателна оценка на щети се извършва само през периода на активна 

вегетация или при ликвидация (изкореняване) на трайните насаждения, в 

случаите на напълно загинали такива, като се вземат предвид и щетите от 
незастрахователни събития. 

46. Ако Застрахованият не е съгласен с оценката, може да поиска 
извършване на втора, при условие, че увредените растения в трайното 

насаждение са запазени в същото състояние, в което са били при първия 

оглед. 
46.1. Втората оценка се извършва след писмено уведомление от 

Застрахования, направено в срок не по-късно от 3 дни, след като той е 

уведомен за резултата от първата оценка. 
46.2. При несъгласие на двете вещи лица по констатациите на огледа може 

да се привлече трето вещо лице-арбитър. 

46.3. Всяка страна заплаща разноските на своето вещо лице и половината 
от разноските за третото вещо лице-арбитър. 

 

Х. НАЧИН НА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 

 

47. Застрахователното обезщетение се изчислява поотделно за всеки блок, 
парцел или масив, както следва: 

47.1. в периода на изграждане (засаждане) до 1 – годишна възраст, в 

периода на отглеждане до встъпване в плододаване, обезщетението е равно 
на броя на загиналите растения от застрахователно събитие, приравнени в 

плътни декари според нормите на засаждане, умножени по 

застрахователната сума на декар или по действително извършените 

материални и трудови разходи на декар за създаване и отглеждане, ако те 

са по - ниски от застрахователната сума. 

47.2. в периода на експлоатация (плододаване) обезщетението е равно на 
броя на загиналите растения от застрахователно събитие, приравнени в 

плътни декари според нормите на засаждане, умножени по 
застрахователната сума на декар или по действително извършените 

материални и трудови разходи на декар за създаване и отглеждане на 

насаждението към датата на настъпване на застрахователното събитие, ако 
те са по-ниски от застрахователната сума, намалени със съответните 

амортизационни отчисления, определени съгласно Наредба за базисните 

цени на трайните насаждения (обн. ДВ бр. 81 от 03.10.2004 г.). 
47.2.1. Получената сума по т. 47.2. се намалява със стойността на 

получения дървен материал (дърва за огрев, строителен материал и др.), 

съгласно български държавен стандарт. 
47.3. При установени щети от застрахователни и незастрахователни 

събития, застрахователното обезщетение се определя по реда на т. 47.1 и т. 

47.2 като се приема броя на загиналите растения само от застрахователното 
събитие. 

47.4. Застрахователят не дължи обезщетение, ако са загинали растения в 

резултат на застрахователно събитие и вредите са в размер до 5 (пет) 

процента от застрахователната сума на застрахования блок, парцел или 

масив. 

48. Застрахован, който по време на извършване на огледа и оценката, или 
след тяхното приключване, умишлено подведе Застрахователя и вещото 

лице чрез посочване на неверни данни, чужди площи с трайни насаждения 

за свои или прибегне до нарочно унищожаване на растения, с цел 
увеличаване размера на щетата и облагодетелстване, губи правото на 

получаване на застрахователно обезщетение. 

49. Застрахователното обезщетение се изплаща на Застрахования, в случай, 
че същият е собственик/ арендатор или на третото ползващо лице, записано 

в полицата. 

 
XI. ДАВНОСТ, ЮРИСДИКЦИЯ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО 

 

50. Правата по тази застраховка се погасяват с изтичането на три години от 
настъпването на застрахователното събитие. 

51. Всички спорове между Застрахован и Застраховател се уреждат по 

извънсъдебно по пътя на преговори. В случай на непостигане на съгласие 
между страните, споровете се разрешават по съдебен ред чрез исков процес 

пред държавен съд при изрично сключено съдебно споразумение между 

Застрахователя и Застрахованото лице. 
52. Приложимо право по тези Общи условия е българското право. Искове 

във връзка със спорове между страните по тази застраховка се предявяват 

пред компетентния съд по настоящ или постоянен адрес на Застрахования. 
53. Ако след настъпване на застрахователно събитие се установи, че за 

пострадалите земеделски култури има сключени и други застраховки, при 

еднакви покрити застрахователни рискове, като сборът на отделните 
застрахователни суми на декар надвишава действителната стойност на 

добива от един декар на застрахованите земеделски култури, 

Застрахователят отговаря в такава пропорция, в каквато е съотношението 
между застрахователната сума на увредените земеделски култури към 

сбора от застрахователните суми от всички застраховки. 

 
XII. ХАРАКТЕРИСТИКА НА РИСКОВЕТЕ И ДЕФИНИЦИИ 

 

54. Пожар е огън с поява на пламък, възникнал без съобразено за целта 
огнище или излязло от него и е в състояние да се разпространява чрез 

собствена енергия. Запалване, предизвикано от “мълния” се счита за вреда 
от пожар. Застрахователят покрива вредите от изгаряне, обгаряне, 

овъгляване, опушване и замърсяване, както и вредите от отъпкване, 

изронване и унищожаване на растения и плодове в резултат на предприети 
мерки при гасенето и ограничаване разпространението на пожара. 

55. Буря е природно явление, при което вятърът е със скорост над 15 м/сек. 

При урагана вятърът е със скорост над 30 м/сек., а вихрушката и смерчът 
се характеризират с въртеливо движение на въздуха. Застрахователят 

покрива вредите, причинени от вятъра, които се изразяват в изкореняване, 

пречупване стъблата на растенията, отнасяне и водят до пълното им 
загиване. 

56. Градушка е валеж от ледени зърна или парчета с различна големина и 

форма. Застрахователят покрива вредите по растенията, които се изразяват 
в нараняване кората на дръвчетата и/или лозичките и/или тяхното 

пречупване и водят до пълното им загиване. 

57. Проливен дъжд e падане на големи количества валежи за кратко време, 
надвишаващи стойностите, посочени в таблицата по-долу: 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Общи условия  

по комбинирана застраховка „Трайни насаждения“ 

по Раздел ІІ, Приложение № 1 

от Кодекса за застраховането 

 

 

 

 

 

 

 

„Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД 
 

Таблица за проливен дъжд 

 

Продължителност на валежа в 
мин. 

Количество на валежа за указаното 
време в литри на 1 кв. м. 

5 2.50 

10 4.00 

15 5.00 

20 6.00 

25 7.00 

30 8.00 

35 9.00 

40 10.00 

45 10.50 

50 11.00 

1 час 12.00 

2 час 18.00 

3 час 22.50 

4 час 27.00 

8 час 35.00 

12 час 45.00 

18 час 52.00 

24 час 60.00 

 

Застрахователят покрива вредите, които се изразяват в пречупване, 
изравяне, извличане затлачване, отнасяне от стичащите се водни маси, и 

водят до пълното загиване на растения, причинени от стичащи се водни 

маси. 
58. Наводнение е разливане на големи количества водни маси, вследствие 

на преливане извън бреговете (стените) на естествени или изкуствени 

водни потоци, езера и язовири в резултат на бързо топене на сняг и лед, 
интензивни валежи с голяма продължителност, натрупване на ледени 

баражи в реките, без разливите на р. Дунав. 

Застрахователят покрива вредите, които се изразяват в подкопаване, 
изкореняване, извличане и отнасяне на растенията от действието на 

водните маси и водят до пълното им загиване. 

59. Осланяване е късно пролетно или ранно есенно измръзване на 
растения, когато температурата на въздуха е под 0°С в края на нощта преди 

изгрев слънце, а средно денонощните температури се задържат над 0°С. 

Сланата представлява отлагане на ледени кристалчета по повърхността на 
предмети и растения. 

Застрахователят покрива напълно загинали растения в резултат на 

осланяване. 
60. Измръзване е напълно загиване на надземната и подземната част на 

растенията под действие на ниски температури под критичните за 

овощните видове, лозя, черница, хмел, розови градини и етеричномаслени 
култури и др. 

61. Унищожаване от естествено натрупване на сняг и лед (ломене) – 

напълно загиване на растения, вследствие естествено натрупване на сняг и 
лед при обилни и продължителни снеговалежи и валежи, наличие на ниски 

температури и силни ветрове. 

62. Ерозия е процес на механично разрушаване и отнасяне на почвената 
маса от действието на водата и вятъра. Под нейно влияние постепенно 

намалява количеството на хранителните вещества и хумусът в почвата. 

Застрахователят покрива вредите, които се изразяват в оголване на 
кореновата система и изкореняване на растения от действието на ерозията. 

63. Свличане на земни пластове е откъсване и бавно движение от 
геоложки характер на земни маси по склонове, както и откоси, които се 

откъсват и движат под действието на тежестта си и на повърхностно 

течащи или подпочвени води. Застрахователят покрива вредите, които се 
изразяват в изкореняване и отнасяне на растенията от действието на 

свличане на земните маси. Не се покриват вреди в резултат на свличане и 

срутване на земни пластове в райони, които преди или в момента на 
сключване на застраховката са установени като свлачищни, както и вреди 

проявили се преди предоставянето на това покритие 

64. Период до встъпване в плододаване е продължителността на периода 
до встъпване в плододаване в години, определени съгласно Наредбата за 

базисните пазарни цени на трайните насаждения (ПМС № 151 от 

30.07.1991 г.), както следва: 
64.1. ябълки (средностъблени), круши (високостъблени), череши, сливи, 

черница – до 5 г. 

64.2. ябълки (нискостъблени), круши (средностъблени и нискостъблени), 
лозя - винени и десертни (полувисоки и висостъблени), вишни, бадеми, 

кайсии – до 4 г.; 

64.3. лозя – десертни и винени приземни, дюли, мушмули, розови градини, 
лавандулови насаждения, праскови, касис, хмел, лозов маточник – до 3 г.; 

64.4. малини, шипкови насаждения и маточна овощна градина – до 2 г. 

64.5. ягоди и вегетативни маточници – до 1 г.; 

64.6. лешник – до 6 г.; 
64.7. ябълки високо стъблени – до 8 г.; 

64.8. орехи и кестен – до 10 г. 
65. Период на експлоатация (плододаване) е продължителността на 

периода на плододаване в години, определени съгласно Наредбата за 

базисните пазарни цени на трайните насаждения, както следва: 
65.1. черница – до 45 г.; 

65.2. кестен и орехи – до 40 г.; 

65.3. ябълки (високостъблени) - до 30 г.; 
65.4. ябълки (средностъблени), круши (високостъблени) - до 25 г.; 

65.5. круши (средностъблени), вишни, бадеми, череши и хмел – до 20 г.; 

65.6. лозя десертни и винени приземни – до 19 г.; 
65.7. ябълки (нискостъблени), круши (нискостъблени), лозя винени и 

десертни, полувисоки и високостъблени – до 16 г.; 

65.8. дюли, мушмули, розова градина, лавандулови насаждения, сливи, 
кайсии, шипкови насаждения, вегетативни маточници – до 15 г.; 

65.9. лозов маточник – до 12 г.; 

65.10. лешник – до 10 г.; 

65.11. праскови, маточна овощна градина – до 8 г.; 

65.12. касис – до 7 г.; 

65.13. малини – до 6 г.; 
65.14. ягоди – до 3 г. 

 

ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

66. Застрахователната полица, въпросника за сключване на застраховката, 

описите, констативния протокол за извършен оглед, настоящите Общи 
условия, всички анекси, както и всички други придружаващи документи са 

неразделна част от застрахователния договор. 

 
 

Настоящите Общи условия са приети на заседание на съвета на 

директорите, проведено на ЗЕАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, 

проведено на 18.07.2013 г. , изменени и допълнени на заседание на 

съвета на директорите на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД 

проведено на 12.05.2016 г.; изменени и допълнени на заседание на 

Съвета на директорите на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, 

проведено на 23.03.2021 г., в сила от 01.04.2021 г.; изменени и 

допълнени на заседание на Съвета на директорите на „ЗАД ДаллБогг: 

Живот и Здраве“ АД, проведено на 23.03.2022 г., в сила от 04.04.2022 г. 

 

 

ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ: ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ: 

  

……………………………………. ……………………………………. 

……………………………………. ……………………………………. 

……………………………………. ……………………………………. 

(три имена) (три имена) 

  

……………………………………. ……………………………………. 

(подпис) (подпис) 

  

Дата: …………………  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


