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– Кои са най-търсените застраховки 
от земеделските производители и 
какви рискове покриват продуктите 
на „Евроинс”?

– Най-търсените застраховки от земе-
делските производители са основно за 
масовите култури, които се отглеждат в 
България, а именно: пшеница, ечемик, 
рапица и слънчоглед. Най-търсените 
рискове при тези култури са градушка 
и буря. 

– Предлагате ли комбинирани 
застраховки за покриване на множе-
ство рискове в земеделието? 

– Рисковете, които се покриват по 
този вид застраховка, са само в резултат 
на природни бедствия. Те са основни 
и допълнителни. Основните са два – 
градушка/буря/проливен дъжд и пожар 
на корен. Като допълнителни могат 
да се добавят измръзване и изтегляне; 
осланяване; наводнение. Задължи-
телно условие при сключването на 
комбинирана полица е да бъде избрана 
най-малко една клауза от основното 
покритие. Допълнителните рискове 
не могат да бъдат избирани самостоя-
телно, винаги са в допълнение към 
основните. 

– Може ли да дадете пример колко 
струва сключването на застраховка 
при вас и при случай на природно 
бедствие или друго увреждане (умиш-
лено или не) какво обезщетение 
могат да очакват земеделските про-
изводители? 

– В масовия случай, когато няма 
утежнение на рисковите обстоятел-
ства, за застраховане на реколтата от 
пшеница за 100 лв./дка срещу риско-
вете градушка, буря, проливен дъжд 
и пожар, застрахователната премия, 

Станимир Димов, главен експерт „Селскостопанско застраховане“, „ЗД Евроинс” АД:

Застраховката на пшеница 
тръгва от 3,60 лева на декар
Фермери все по-често се възползват от евросхема, 
която съфинансира 65% от застрахователната премия

която трябва да плати земеделският 
производител, е в размер на 3,60 лв./дка. 
При застраховане на по-големи площи 
се допуска разсрочване на премията до 
4 вноски.

– Как се сключват селскостопан-
ските застраховки в „Евроинс” и 
какво трябва да направят земедел-
ските производители при настъпване 
на застрахователно събитие?

– Първо се попълва предложение 
- въпросник, в който кандидатът 
да се застрахова трябва да отговори 
изчерпателно на въпросите. На тази 
база се изготвя оферта за застрахо-
ване. Селскостопанските застраховки 
в „ЗД Евроинс“ АД се сключват след 
извършване на оглед на културата, 
която земеделският производител 
иска да защити, определя се агротех-
ническото ѝ състояние, както и дали 
същата е достигнала определена фаза 
за застраховане. 

При настъпване на застрахователно 
събитие застрахованият трябва неза-
бавно да уведоми писмено застрахова-
теля за вида на събитието и времето на 
настъпването му.

– Проектите в земеделието, които се 
реализират по Програмата за разви-
тие на селските райони, изискват и за-
дължителни застраховки. Увеличи ли 
се интересът към агрозастраховките 
след влизането на страната ни в ЕС?

– Програмите за развитие на селските 
райони действително увеличиха пре-
мийния приход по застраховки на сел-
скостопански култури на пазара. Според 
нас обаче не се оправдаха очакванията 
за значително увеличение на интереса 
от страна на земеделските производи-
тели след  влизането на страната в ЕС.

Най-голям интерес, особено в послед-
ните две години, земеделските произ-
водители проявяват към програмата за 
съфинансиране на застрахователните 
премии. При нея 65% от премията се за-
плаща от Държавен фонд “Земеделие”, 
което значително намалява разходите 
на производителите по застраховката.

– Готвите ли нови продукти сел-
скостопански застраховки и какви 
тенденции като цяло на пазара се 
открояват в този сегмент?

– В момента подготвяме промени по 
условията на застраховка на селско-
стопански култури. Целта е тя да стане 
по-търсена от страна на земеделските 
производители и самите те да осъзнаят 
нуждата да застраховат реколтата 
си, която стои под открито небе. От 
години вече пазарът е в очакване да 
се разшири обхвата на застраховане 
на земеделска продукция, както и 
държавата да се намеси с регулации и 
изграждане на нови ракетни площадки 
срещу градушката, която е основният 
риск, който унищожава реколтата. И


