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ЗАД „Армеец” е българска застрахователна компания и част от най-големия български холдинг „Химимпорт”. 

Създадена преди 19 години, днес компанията е утвърдена марка на българския застрахователен пазар, с ръст 

в премийния приход за тринадесета поредна година.

ЗАД „Армеец” заема първо място на общозастрахователния пазар за 2015 г. с пазарен дял от 13,2% и премиен 

приход в размер над 207 млн. лева, което представлява увеличение с 9.5% спрямо същия период на предходната 

година. 

Компанията е безспорен лидер по застраховка „Каско на МПС” от май 2011 г. и заема водещо място по 

застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”. По официални данни дружеството реализира ръст на събраните 

приходи по почти всички видове бизнес.

За компанията работят повече от 630 служители, в 53 агенции и над 60 представителства на територията 

на цялата страна. Дистрибуцията на застрахователните продукти се осъществява и от 300 брокери и 1100 

агенти.

ЗАД „Армеец” притежава дългосрочен кредитен рейтинг iBBB с положителни перспективи от Българската 

агенция за кредитен рейтинг и поддържа стабилна презастрахователна програма с водещи световни 

презастрахователи.

За пета поредна година ЗАД „Армеец” е сред топ застрахователните компании в Югоизточна Европа в 

класацията на агенция SeeNews. През 2015 г. компанията заема двадесето място. През ноември 2015 г. 

дружеството получава международно отличие от Finance Awards за „Най-добър общозастраховател в България 

за 2015”. 

ЗАД „Армеец” – Винаги с Вас! 
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Обръщение до акционерите

Уважаеми акционери,

Благодарим Ви, че и през 2015 г. запазихте неизменната си подкрепа към дейността на „Армеец”. В последните  

19 години, през които дружеството е на пазара, сме преодолявали множество предизвикателства, а трудностите 

ни направиха по-устойчиви и гъвкави.

Благодарни сме на клиентите и партньорите, които ни оцениха и запазиха доверието си към нас. За тринадесета 

поредна година успяхме да реализираме ръст в премийния приход, дружеството постигна множество успехи, 

които ще имат своето отражение в бъдещото развитие. Във високо конкурентна среда запазихме лидерска 

позиция на общозастрахователния пазар с дял 13,2% и близо 6% ръст спрямо същия период на миналата година.

„Армеец” получи международно признание – бе обявено за „Най-добра общозастрахователна компания в България за 

2015 г.” от World Finance Global Insurance Awards 2015. За пета поредна година е в топ 100 на застрахователните 

компании в Югоизточна Европа. През 2015 г. „Армеец” стана първият застраховател в съвременното българско 

общо застраховане, който премина границата от 200 млн. лв. премиен приход за една година.

Отличните резултати през годината се дължат на всеки един от служителите ни, високото ниво на 

професионализъм, отговорност и работа за удовлетвореността на клиентите.

В навечерието на 20-годишнината на „Армеец” през 2016 г. ще се изправим пред изключителна година, свързана 

с нови предизвикателства и промени – в сила ще влезе новият Кодекс за застраховането, а с него ще се 

прилагат и принципите на директивата Платежоспособност II. С новия кодекс ще се осъществи и промяна 

в застрахователното договорно право, което ще ни даде и възможност да преразгледаме продуктите си, да 

ги обогатим с нови покрития и усъвършенствани условия. Вярваме, че следвайки дългогодишната си формула 

за успех и подхождайки към работата с уважение, гордост и вдъхновение ще запазим удовлетвореността на 

нашите акционери, настоящи и бъдещи клиенти, партньори.

От ръководството на ЗАД „Армеец”
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България през 2015 г.

Икономически преглед

През 2015 г. глобалният икономически растеж възлезе на 3.3%. Такъв темп на растеж не е имало през последните 

7 години – от началото на световната икономическа криза. Основен принос за растежа имаше нетният износ, 

което отразяваше по-високия растеж на износа спрямо този на вноса на стоки и услуги. Положителен принос за 

растежа имаха и частното потребление, и бруто образуването на основен капитал. Краткосрочните конюнктурни 

индикатори през четвъртото тримесечие на 2015 г. дадоха главно положителни сигнали за развитието на 

икономиката. Очакваното възстановяване на търсенето на стоки и услуги, запазването на ниски цени на петрола, 

положителните нагласи на домакинствата и фирмите, и високото натоварване на производствените мощности, 

създадоха условия за нарастване на заетостта и инвестиционната дейност на фирмите.

Годишната инфлация беше отрицателна през 2015 г. и възлезе на минус 0.9% в края на годината под въздействието 

на понижаващите се международни цени на петрола. 

През 2015 г. номиналният темп на растеж на износа нарасна с 5.9%, а вносът отчете ръст от 1.1% на годишна 

база. Очакванията са през първата половина на 2016 г. реалният износ и внос на стоки да продължат да нарастват 

спрямо първата половина на 2015 г., като се запази тенденцията растежът на износа да изпреварва този на вноса. 

Динамиката на реалния износ ще бъде в съответствие с очакванията за повишаване на външното търсене на 

български стоки, докато реалният внос на стоки ще отразява прогнозираното нарастване на потреблението и 

частните инвестиции в страната.

През 2015 г. преките чуждестранни инвестиции в страната възлязоха на 1 575.1 млн. евро (3.5% от БВП) при  

1 289.1 млн. евро (3.1% от БВП през 2013 г.).

През 2015 г. се запази високата норма на спестявания на домакинствата. Заетостта по данни от националните 

сметки продължи да нараства слабо през 2015 г., като за годината се наблюдава увеличение в повечето от 

секторите на икономиката. Доходите на домакинствата от работна заплата растяха с нисък темп през по-

голямата част от 2015 г. спрямо 2014 г., за четвъртото тримесечие на 2015 г. производителността на труда 

нарасна с 2.5% в сравнение със същия период на предходната година.

През 2015 г. се наблюдава слабо подобрение на ситуацията на пазара на труда общо за икономиката. Равнището на 

безработица се понижи, като достигна 8.7% към края на 2015 г. В резултат делът на дългосрочно безработните 

(за повече от година) възлезе на 5.6% от работната сила. 

Размерът на брутния външен дълг към декември 2015 г. възлезе на 34.09 млрд. евро (77.2% от БВП). 

Източници: БНБ и НСИ
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Застрахователен пазар

През 2015 г. ръстът на БВП на Европейския съюз достигна 1.9%, като относително по-голям ръст в процентно 

отношение бе постигнат в новите държави-членки от Източна Европа, докато в страните от Еврозоната този 

ръст се колебаеше около 1.5%. В България БВП нарасна през 2015 г. с 3%, като достигна 86.3 млрд. лв. Същевременно 

ръстът на застрахователния сектор изпревари нарастването на БВП на страната: 8.9% е ръстът в премийния 

приход, формиран от 8.9% ръст в общото застраховане, съответно 8.6% в животозастраховането. Независимо 

от изпреварващото развитие на застрахователния пазар, застрахователното проникване в България е малко над 

2%, което е значително под средното за Европейския съюз проникване от около 8%.

Към края на 2015 г. в България оперират 30 общозастрахователни компании, 14 животозастрахователни 

дружества, 1 животозастрахователна кооперация и 1 презастраховател. Извън тях, в страната са регистрирани 

и няколко клона на застрахователи от ЕС. Застрахователна дейност на територията на България осъществяват 

и множество застрахователни дружества от ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги.

Брутният премиен приход, реализиран през 2015 г. от дружествата, опериращи на пазара на общо застраховане 

в България, е 1 570 млн. лв., което представлява ръст от 8.9% спрямо 2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 2015 г. бе съхранен доминиращият дял на автомобилното застраховане в портфейла на общозастрахователните 

дружества – 68.2% от премийния приход за пазара се генерира от застраховки на МПС „КАСКО” и от задължителни 

застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите, като ръстът на годишна база е 10.8% за КАСКО 

застраховките, съответно 6.6% за застраховка ГО на автомобилистите. Сред факторите на този ръст е 

постепенното обновяване на автомобилния парк и възстановяването на лизинговия пазар на МПС. Като цяло 

през 2015 г. не се наблюдаваха резки флуктуации в тарифите на застрахователите, ориентирани към предлагане 

на автомобилни застраховки.

Премиен приход на общозастрахователния пазар 2011-2015 в хил. лв.

2011 2012 2013 2014 2015

1 364 905 1 338 680 1 423 472 1 434 333 1 573 051
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С 10% нараства премийният приход по имуществените застраховки, но това увеличение не е достатъчно, за 

да промени относително малкия дял на имущественото застраховане в общозастрахователния пазар. Същият 

остава в рамките на 18%, което е значително по-ниско от дела на имуществените застраховки в развитите 

застрахователни пазари в ЕС.

През 2015 г. значителен ръст в премийния приход е реализиран по застраховки „Злополука” (18.2%), както и при 

застраховките срещу финансови рискове (ок. 60%). Общият премиен приход при последните е в размер на  

23 608 хил. лв. и се формира от застраховките по класове „Гаранции”, „Кредити” и „Разни финансови загуби”.

През 2015 г. в България нямаше значими катастрофични събития, подобни на тези от лятото на 2014 г. Ръстът 

при изплатените застрахователни обезщетения в общото застраховане през 2015 г. е 4% или 873 млн.лв., при  

838 млн. лв. година по-рано. Посоченият ръст е свързан с обстоятелството, че в началото на 2015 г. 

застрахователите продължаваха изплащането на обезщетения във връзка с катастрофичните събития от  

2014 г. Стабилното развитие на риска през 2015 г. рефлектира и върху финансовите показатели на 

застрахователите – значителна част от застрахователите приключиха годината с положителен финансов 

резултат, като за общозастрахователния пазар общият размер на печалбата е 54 млн.лв.

В края на отчетния период сумата на активите на общозастрахователните дружества възлиза на 2 397 млн. 

лв., нараствайки с близо 10% на годишна база спрямо 2014 г. Стойността на инвестициите на дружествата, 

извършващи общо застраховане, отчита увеличение от 11% и в края на 2015 г. възлиза на 1 460 млн. лв.

Сред факторите за положителните резултати и данни на българския застрахователен пазар са липсата на 

значими природни бедствия и катастрофични събития, както и обстоятелството, че общозастрахователният 

пазар е в процес на интензивно развитие предвид ниските нива на застрахователно проникване. На глобално 

ниво средното увеличение на премийния приход в общото застраховане е 2.5% за 2015 г., при 2.8% година по-рано. 

В развитите пазари увеличението е 1.7% през 2015 г., спрямо 2% през 2014 г. В развитите западноевропейски 

пазари се наблюдава забавяне на ръста, независимо от умереното увеличение в тарифните числа в Германия, 

Франция и Великобритания. В Италия е налице спад в премийния приход, обусловен от свиването на търсенето 

на автомобилни застраховки. Същевременно испанският и португалският пазар през 2015 г. се откъсват от 

най-ниските си нива. Сред по-големите пазари с прогресиращ ръст са Япония, Холандия, Южна Корея и Испания.   
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За компанията

Кратка история 

Април 1996 г.  Застрахователно дружество „Армеец” е създадено в структурата на Министерството 

на отбраната.

Юни 1998 г.  ЗАД „Армеец” получава правото да извършва застрахователна дейност в областта на 

общото застраховане с Разрешение №7, издадено от Националния съвет по застраховане.

Юли 2002 г.  „Химимпорт” АД придобива 91,92% от капитала на дружеството. Министерството на 

отбраната и търговски дружества от неговата система запазват 8,08% акционерно 

участие.

Октомври 2007 г.  Българската агенция за кредитен рейтинг присъжда първия сертификат за кредитен 

рейтинг на ЗАД „Армеец”.

Април 2008 г.  ЗАД „Армеец” изпраща нотификация до КФН за осъществяване на застрахователна 

дейност на територията на ЕС.

Юли 2011 г.  ЗАД „Армеец” става първото дружество в България, което притежава правата върху 

името на спортно-развлекателно съоръжение, чрез договора за генерално спонсорство на 

„Арена Армеец София”.

Декември 2012 г.  ЗАД „Армеец” заема първо място на общозастрахователния пазар в България с дял от 

12,8%.

Април 2014 г.  ЗАД „Армеец” придобива 100% собственост върху ОАД ЗК „ИТИЛ Армеец”

Декември 2015 г.   ЗАД „Армеец” е първият застраховател в съвременното българско общо застраховане, 

който преминава границата от 200 000 000.00 лв. премиен приход за една година.

Акционери и акционерен капитал

Към 31 декември 2015 г. внесеният капитал на ЗАД „Армеец” е 33 019 хил. евро. Основните акционери на 

дружеството са:

Дружество БроЙ АКЦИИ %

„ЦКБ Груп” ЕАД   280 713 85.02

„Нико-Комерс” АД      7 146  2.16

„Инвест Кепитъл” АД      6 920  2.10

„Химимпорт” АД    29 655  8.98

Други миноритарни акционери      5 756  1.75

Управленски екип

ЗАД „Армеец” има двустепенна система на управление, състояща се от Надзорен съвет и Управителен съвет.

НАДзореН съвет

Председател: „Химимпорт” АД, представлявано от Никола Мишев

Членове:  проф. Нансен Бехар 

„Централна кооперативна банка” АД, представлявана от Георги 

Константинов, Сава Стойнов, Георги Костов и Тихомир Атанасов

упрАвИтелеН съвет

Председател: Александър Керезов

Членове:  Валентин Димов, Цветанка Крумова, Галин Горчев

преДстАвлявАщИ

Изпълнителни директори: Цветанка Крумова

Прокурист: Иво Каменов

Застрахователна дейност

ЗАД „Армеец” е лицензирано да извършва застрахователна дейност на територията на България и Европейския 

съюз. Дружеството предлага всички видове застрахователни продукти и услуги в областта на общото 

застраховане – автомобилно, имуществено, авиационно, морско и транспортно застраховане, застраховане на 

релсови превозни средства, технически, селскостопански, туристически и лични застраховки, застраховане на 

отговорности, на финансови и търговски рискове. 

ЗАД „Армеец” разполага с клонова мрежа от 53 агенции и над 60 представителства, които развиват дейност 

на територията на цялата страна. Дистрибуцията на застрахователните продукти се осъществява и от над  

300 брокери и над 1100 агенти.

Презастрахователна програма 

С оглед максимална защита на интересите на ЗАД „Армеец” АД и неговите клиенти, Дружеството е разработило 

презастрахователна програма, която има за цел както да осигури стабилност на портфейла, така и да посрещне 

нуждите на всички свои клиенти в случай на неблагоприятни събития. Програмата е изготвена въз основа на 

задълбочен анализ на риска и застрахователно-техническите параметри, както и въз основа на постигнати 

резултати и прогноза за бъдещото развитие на компанията.

Презастрахователите, с които ЗАД „Армеец” АД има взаимоотношения, притежават всички изискуеми рейтинги 

съгласно международните стандарти. Рисковете ни споделят компании като „Swiss Re”, „MS Frontier Reinsurance” 

Ltd, „Hannover Re”, „Partner Re”, „Deutsche Ruckversicherung” AG, „Endurance Speciality Insurance Re”, „AIG”, „Allianz”, 

„Catlin”, „Amlin” и други световно известни презастрахователи. Взаимоотношенията, които Дружеството е 

изградило със своите партньори, са изградени на базата на честно и прозрачно дългосрочно сътрудничество. 

Членства и кредитен рейтинг

ЗАД „Армеец” е член на български и международни професионални и търговски организации – Асоциация на 

българските застрахователи, Национално бюро на българските автомобилни застрахователи, Българска 

търговско-промишлена палата, Софийска търговско–промишлена палата, Българо-руска търговско-промишлена 

палата, Български национален застрахователен ядрен пул. 
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През ноември 2015 г. Българската агенция за кредитен рейтинг потвърди дългосрочния рейтинг на ЗАД  

„Армеец” iBBB- (перспектива: стабилна).

Персонал

Общата численост на ЗАД „Армеец” към 31.12.2015 г. е 636 служители, в т.ч. в Централно управление - 404 броя, 

в Агенциите в страната - 232 броя. От тях 346 са жени и 290 мъже. Анализът на възрастовата структура на 

персонала показва, че преобладават служители на възраст до 40 години - 348 броя. Анализът на персонала по 

степен и вид образование показва, че най-голям е броят на служителите с висше образование - 459 броя или  

72.2% от списъчния брой на персонала. По трудов стаж в дружеството над 5 години са 356 броя. 

През 2015 г. продължи оптимизирането на организационната структура на дружеството с цел увеличаване 

дела на директната дистрибуция и ефективността на продажбите чрез посредници. Продължи работата за 

повишаване на лоялността на служителите и идентифицирането им с компанията чрез провеждане на тренинги, 

обучения и индивидуална работа.

Постижения

През последните тринадесет години ЗАД „Армеец” бележи непрестанен ръст в премийния приход. Постигнатите 

резултати са подплатени с отличия от национален и международен характер.

•  През ноември 2015 г. ЗАД „Армеец” бе обявено за „Най-добра общозастрахователна компания в България за  

2015 г.” от Global Insurance Awards на World Finance.

•   За пета поредна година ЗАД „Армеец” е в класацията на топ застрахователните компании в Югоизточна 

Европа на агенция SeeNews. През 2015 г. компанията заема двадесето място.

•    През ноември 2014 г. ЗАД „Армеец” бе обявено за „Най-добър застраховател в България за 2014” от Global 

Insurance Awards на World Finance.

•   В конкурса „Застраховател на годината”, организиран от Българската асоциация на застрахователните брокери 

(БАЗБ), ЗАД „Армеец” е обявен за:

   –  Застраховател на годината (2015) Общо застраховане;

   –   Най-динамично развиващо се дружество (2014);

   –  Застраховател с най-добри продукти в автомобилното застраховане (2013);

   –   Най-коректен застраховател при изплащане на застрахователни обезщетения при имуществени вреди (2012);

   –  Застраховател с най-добри продукти в Общото застраховане (2011) в анкетно проучване.

•   Отличия за най-добър продукт в категория Общо застраховане на Международното финансово изложение „Банки 

Инвестиции Пари” ЗАД „Армеец” получава за:

   – Комбинирано застрахователно покритие „Помощ при пътуване в чужбина” и „Отмяна на пътуване” (2009);

   –  Комбинирано застрахователно покритие „Каско на МПС” и „Каско удължена гаранция” (2008);

   – Застраховка „Защитен дом” (2006).

•   ЗАД „Армеец” е обявен за най-коректния застраховател на българския застрахователен пазар през 2008 г. чрез 

анкета, проведена сред застрахователни брокери, застрахователни агенти и потребители на застрахователни 

услуги.

Пазарни позиции 

През 2015 г. ЗАД „Армеец” реализира премиен приход в размер на 207 790 хил. лв. и с ръст от 9.5% спрямо 

предходната година заема първо място на общозастрахователния пазар с дял от 13.2%.

Премиен приход на общозастрахователните компании за 2015 г. 

Компания премиен приход (хил. лв.)  

Армеец 207 790
Булстрад 192 313 
Лев Инс 162 875
ДЗИ 158 067
Алианц 157 075
Бул Инс 113 820
Евро инс 118 365
Виктория 77 766
ОЗК - Застраховане 77 762
Дженерали 74 994
Енергия 66 866
Уника 62 629
Други (с дял под 1%) 100 278

2015 г. е тринадесетата подред, през която премийният приход на компанията бележи ръст. Същевременно 

през 2015 г. ЗАД „Армеец” стана първият български застраховател, който премина психологическата бариера от  

BGN 200 000 000.00 годишен премиен приход. Дружеството запази позициите си на лидер в автомобилното 

застраховане в България, с общ премиен приход от автомобилни застраховки в размер на близо 171 275 хил. 

лв. За поредна година ЗАД „Армеец” е застрахователят с най-голям пазарен дял по застраховка КАСКО – 23.4%. 

Позитивните показатели по тази застраховка са и резултат на добрата организация на ликвидационния процес в 

дружеството, включително и адекватната реакция във връзка с настъпилите през 2014 г. катастрофични събития –  

градушки и наводнения. През 2015 г. делът на застраховка КАСКО в портфолиото на ЗАД „Армеец” е 54.5%, като 

същото е балансирано с други класове застраховки, които през 2015 г. също бележат ръст в премийния приход. 

Показателни в това отношение са морските и транспортни застраховки, както и застраховките на имущество. 

Ръст бележат и застраховките срещу злополука, както и застраховка „Помощ при пътуване”, където традиционно 

ЗАД „Армеец” е също с лидерски позиции.

Развиването на бизнес линиите за продажби, политиката за умерено поемане на риск и баланс на застрахователния 

портфейл, както и използването на риск-митигационни техники, доведе до приключването на годината за  

ЗАД „Армеец” с положителен финансов резултат в размер на 9 990 хил. лв.
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Застрахователни резултати

На фона на постепенните процеси на възстановяване на икономиката през 2015 г. и благоприятното развитие 

на застрахователния риск през годината, ЗАД „Армеец” съхрани и укрепи челната си позиция на българския 

общозастрахователен пазар. С увеличение на премийния приход от над 10 млн. лв. през 2015 г. спрямо 2014 г., 

дружеството остава лидер в автомобилното застраховане в България. 

През 2015 година ЗАД „Армеец” постигна премиен приход в размер на 207 790 849 лв. и реализира ръст на премийния 

си приход спрямо предходната година от 6%. За първи път в България бе премината границата от 200 млн. лв. 

премиен приход от една компания. През годината бяха направени редица промени в общите условия и тарифите 

по различни застраховки, за да може ЗАД „Армеец” да отговори максимално на нуждите на своите клиенти.

Пазарен дял на ЗАД „Армеец” по основните видове бизнес към 31.12.2015 г. Премиен приход на ЗАД „Армеец” за периода 2011-2015 г. в хил. лв.
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2011 2012 2013 2014 2015

Разпределение на портфейла на ЗАД „Армеец” към 31.12.2015 г.

СУХОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 
(БЕЗ РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ 
СРЕДСТВА) - 54,38%

ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ - 0.95%

ДРУГИ ЩЕТИ НА 
ИМУЩЕСТВО - 1,04%

ГО, СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО 
И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МПС - 28,28%

ГО, СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО 
И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛЕТАТЕЛНИ 
АПАРАТИ - 1,19%

ГО, СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО 
И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИ 
СЪДОВЕ - 0,02%

ОБЩА ГРАЖДАНСКА 
ОТГОВОРНОСТ - 1,15%

КРЕДИТИ - 0,51%

ЗЛОПОЛУКА - 1,79%

ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ - 1,91%

РАЗНИ ФИНАНСОВИ 
ЗАГУБИ - 1,67%

ГАРАНЦИИ - 0,11%

ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ - 0,70%

ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ - 0.53%

ПОЖАР И ПРИРОДНИ 
БЕДСТВИЯ - 5,77%
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Премиен приход по „застраховка ГО” на 
автомобилистите (млн. лв.)

Премиен приход по застраховка  
„Каско на МПС” (млн. лв.)

Премиен приход по Морско застраховане  
(млн. лв.)

Премиен приход по застраховки Имущество  
(млн. лв.)

Премиен приход по застраховка Помощ при 
пътуване (млн. лв.)

Премиен приход по застраховка Злополука  
(млн. лв.)

вИДове зАстрАховКИ
Към 31 декември 2014 Към 31 декември 2015

BGN дял (%) BGN дял (%)

Злополука 3 368 800 1,71% 3 725 432 1,79%

Заболяване 0 0,00% 0 0,00%

Каско 105 743 623 53,71% 112 999 137 54,38%

Релсови превозни средства 0 0,00% 0 0,00%

Каско на летателни апарати 2 549 471 1,29% 1 976 379 0,95%

Каско на плавателни съдове 1 109 942 0,56% 1 447 429 0,70%

Товари по време на превоз 847 544 0,43% 1 101 907 0,53%

Пожар и природни бедствия 11 008 725 5,59% 11 987 137 5,77%

Щети на имущество 1 930 513 0,98% 2 153 456 1,04%

Отговорности МПС 60 198 295 30,57% 58 760 215 28,28%

ГО свързана с летателни апарати 2 429 554 1,23% 2 467 712 1,19%

ГО свързана с плавателни съдове 16 756 0,01% 34 218 0,02%

Обща гражданска отговорност 2 525 987 1,28% 2 391 160 1,15%

Кредити и лизинг 868 951 0,44% 1 065 949 0,51%

Застраховка на гаранции 228 392 0,12% 226 167 0,11%

Разни финансови загуби 275 672 0,14% 3 479 758 1,67%

Правни разноски 0 0,00% 0 0,00%

Помощ при пътуване 3 793 666 1,93% 3 974 793 1,91%

 общо: 196 895 889 100,00% 207 790 849 100%

Премиен приход на ЗАД „Армеец“ по видове бизнес (2014-2015г.)По застраховка „Каско на МПС” ЗАД „Армеец” добавя 7,3 млн. лв. към премийния приход от 2014 г. и отново е лидер 
с приходи от 113,0 млн. лв. и пазарен дял над 23,4%.

При другата автомобилна застраховка - „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на 
МПС”, ЗАД „Армеец” регистрира минимален спад от 1,2% спрямо 2014 г. и с премиен приход от близо 58,8 млн. лв.

През годината имуществените застраховки са с дял от 4,8% от портфейла на компанията. Реализираният преми-
ен приход по този вид бизнес възлиза на 14,1 млн. лв., което представлява ръст от 9,5% спрямо 2014 г.

През 2015 г. ЗАД „Армеец” подобрява позициите си в морското застраховане. Компанията бележи ръст в премийния 
приход от 35% спрямо година по-рано.

Каско ГО МПС

Морско 
застраховане

Помощ при 
пътуване

Злополука

Имущество

ЗАД „Армеец” се нарежда на първо място и при застраховка „Помощ при пътуване” с премиен приход над 3,9 млн. 
лв. и пазарен дял от 23%, а по застраховка „Злополука” реализираните премии са в размер на 3,7 млн. лв.
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Изплатени обезщетения от ЗАД „Армеец” по видове бизнес (2014-2015 г.)

вИДове зАстрАховКИ 

2014 година 2015 година

изплатени 
обезщетения

дял
изплатени 

обезщетения
дял 

Злополука 789 154 0.7% 1 560 590 1,34%

в т.ч. „Злополука на ПОТ” 13 712 0.0% 5 795 0,00%

Заболяване 0 0.0% 0 0,00%

Каско 79 398 875 71.1% 84 538 036 72,51%

Релсови превозни средства 0 0.0% 0 0,00%

Каско на летателни апарати 3 696 100 3.3% 520 259 0,45%

Каско на плавателни съдове 160 494 0.1% 290 268 0,25%

Товари по време на превоз 223 731 0.2% 403 253 0,35%

Пожар и природни бедствия 3 749 919 3.4% 2 707 938 2,32%

Щети на имущество 2 241 912 2.0% 1 410 640 1,21%

Отговорности МПС 19 054 502 17.1% 22 915 669 19,66%

в т.ч. ГО на автомобилистите 18 572 225 16.6% 22 323 521 19,15%

в т.ч. Зелена карта 271 236 0.2% 335 457 0,29%

в т.ч. Гранична ГО 146 546 0.1% 211 786 0,18%

в т.ч. ГО на превозвача 64 496 0.1% 44 904 0,04%

ГО свързана с летателни апарати 5 862 0.0% 3 146 0,00%

ГО свързана с плавателни съдове 0 0.0% 4 350 0,00%

Обща гражданска отговорност 1 089 926 1.0% 505 039 0,43%

Кредити и лизинг 54 779 0.0% 12 923 0,01%

Застраховка на гаранции 0 0.0% 0 0,00%

Разни финансови загуби 18 637 0.0% 11 388 0,01%

Правни разноски 0 0.0% 0 0,00%

Помощ при пътуване 1 184 119 1.1% 1 703 587 1,46%

общо: 111 668 011 100.0% 116 587 085 100.0%
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Основна финансова информация
Собствените средства на ЗАД „Армеец” към 31.12.2015 г. са 59 693 хил. лв., а границата на платежоспособност 
(съгл. чл. 20 от Наредбата за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователните 
и здравноосигурителните дружества) е 25 886 хил. лв.

ЗАД „Армеец” притежава руската застрахователна компания „Итил Армеец” и търговското дружество „Армеец  
лизинг”. Също така има дялово участие в „България Он Ер”. Общата сума на притежаваните дружества е  
12 997 хил. лв. Отчитайки това, собствените средства на дружеството, намалени с ДНА и участия в дружества, 
възлизат на 44 524 хил. лв., т.е. покриват изискуемата по закон граница на платежоспособност. Коефициентът на 
покритие на границата на платежоспособност със собствени средства е 172%. 

Гаранционният капитал на дружеството е в размер на 8 629 хил. лв. и коефициентът му на покритие със собствени 
средства е 516%.

Изминалата 2015 г. ЗАД „Армеец” приключи с печалба в размер на 9 990 хил. лв. Положителният резултат се дължи 
основно на постигнатия добър резултат по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, както 
и от постигнатата доходност от инвестиции. 

Отчетеният от ЗАД „Армеец” положителен резултат през 2015 г. подобрява капиталовата позиция на 
дружеството. Активите на дружеството гарантират поетите задължения по застрахователни договори и, 
заедно с презастрахователната му програма, осигуряват финансовата му стабилност.

Дългосрочните активи на дружеството към 31.12.2015 г. са 53 836 хил. лв. Свободните парични средства са 
инвестирани в дъщерното предприятие „Армеец лизинг” ЕООД, ОАО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ „ИТИЛЬ Армеец” и 
„България Он Ер” ООД. Финансовите активи на дружеството (акции, ДЦК, корпоративни облигации и депозити в 
банки) към 31.12.2015 г. са 129 841 хил. лв.

Общият размер на заделените застрахователни резерви от ЗАД „Армеец” към 31.12.2015 г. възлиза на  
258 053 хил. лв. От тях 84 289 хил. лв. са пренос-премиен резерв, 149 751 хил. лв. са резерв за висящи плащания,  
5 138 хил. лв. резерв са за неизтекли рискове, 2 359 хил. лв. резерв са за бонуси и отстъпки, 1 815 хил. лв. резерв са 
по чл. 8а на Наредба №27, 13 880 хил. лв. резерв са по чл. 11а на Наредба №27 и 821 хил. лв. – запасен фонд. Частта 
на презастрахователя в застрахователните резерви е 17 726 хил. лв. Брутният размер на застрахователно-
техническите резерви е обезпечен напълно с инвестиции във високо ликвидни активи съгласно регулаторните 
изисквания. Общият размер на изплатените от ЗАД „Армеец” обезщетения през 2015 г. е 116 687 071 лв. 
Реализираните от компанията нетна и брутна квота на щетимост през 2015 г. са съответно 45,6% и 63,7%.

Обзор на дейността 
2015 година бе добра за застрахователите, осъществяващи общо застраховане в България. През годината липсваха 
катастрофични събития с масови поражения на активи. Относително стабилните процеси на посткризисно 
възстановяване на икономиката дадоха възможност на дружествата от сектора да оптимизират бизнеса си и 
да акцентират върху привеждане на дейността си в съответствие с новите изисквания, въведени с директива 
2009/138/ЕС. През годината представители на ЗАД „Армеец” активно участваха в организираните от Асоциацията 
на българските застрахователи и от Комисията за финансов надзор срещи за обсъждане на законодателните 
промени, свързани с новите регулаторни изисквания за осъществяване на застрахователна дейност, въведени от 
Европейския съюз. Националният регулатор КФН прецени за удачно да съчетае транспонирането на директива 
2009/138/ЕС с реформа в правната уредба на застрахователния договор, в резултат на което към края на 2015 г. 
бе приет изцяло нов Кодекс за застраховането. В тази връзка, и преди приемането на новия закон, през 2015 г. в 
ЗАД „Армеец” бе започната подготовка за привеждането на дейността на дружеството в съответствие с новите 
количествени изисквания, с новите положения в системата на управление и с новите правила за отчетност, и 
разкриване на информация. Отделно от това бе стартиран преглед и прецизиране на условията по предлаганите 
продукти, зза да бъдат същите в синхрон с променящото се законодателство.

През 2015 г. ЗАД „Армеец” спечели наградата „Най-добра общозастрахователна компания в България”, присъдена 
от World Finance Global Insurance Awards 2015. За пета поредна година дружеството попадна в класацията SEE 
Top 100. Благодарение на добрите си резултати, компанията е на двадесето място сред топ застрахователите 
в Югоизточна Европа. ЗАД „Армеец” зае и почетната първа позиция в седмото издание на класацията за „Любима 
марка” за 2015 г. на българския потребител в категория „Застрахователни компании и брокери”. Чрез управлението 
на притежаваните права върху името (Naming rights) на многофункционалната спортна зала „Арена Армеец София” 
през 2015 г. продължи популяризирането на марката „Армеец”. Подобрена бе комуникацията с публиката на живо в 
залата чрез организиране на множество промоционални и рекламни активности.

ЗАД „Армеец” продължи работата по социално-ангажирани кампании, като през 2015 г. и в продължение на кампанията 
„Родолюбие”, бяха реализирани множество проекти свързани, със знакови дати от българската история в тиражите 
на вестниците „Труд” и „24 часа”. Идеята на проекта е обръщане назад към историята, традициите и уроците по 
родолюбие, които днешните поколения не са прочели или пък са забравили. Дружеството спечели първо място за 
кампанията „Родолюбие” в полза на българското общество и утвърждаване на доброто име на застрахователния бранш 
за 2015 г. от „Асоциация на Българските Застрахователи” и „Българската Асоциация на Застрахователните брокери”. 

В рамките на инициативата „Да върнем ловния сокол в България” през 2015 г. в Спасителния център за диви животни 
в Стара Загора бяха изградени волиери, изцяло финансирани по проекта, бяха освободени новоизлюпените в центъра 
малки ловни соколи. 

Традиционно през годината компанията подкрепяше различни спортни инициативи:

-  За четвърта поредна година ЗАД „Армеец” застрахова участниците в националния турнир „Ариана Аматьорска 
Лига”. 

- Партньорството с най-успешния български мотоциклетист Мартин Чой продължи и през 2015 г.

-  Алпинистът от Сливен д-р Атанас Скатов продължи проекта за покоряване на седемте континентални първенци – 
с подкрепата на „Армеец”, през 2015 г. той изкачи осмия по височина връх на планетата – Манаслу (8 165 м).

Към края на 2015 г. изпълнителният директор на ЗАД „Армеец” Цветанка Крумова спечели наградата на зрителския 
вот за „Мениджър на годината 2015” от онлайн гласуването, като конкурса се проведе за осма поредна година и беше 
организиран от списание „Мениджър”. 

Бъдещо развитие 
Бъдещото развитие на ЗАД „Армеец” е насочено към запазване позициите на компанията като лидер на 
застрахователния пазар чрез балансирано разпределение на линиите записван бизнес в портфейла и прецизиране на 
дейностите, свързани с оценката на застрахователния риск. Продължава работата по подобряване на оперативната 
дейност чрез внедряване на нови технологии, информационни системи и квалификация на персонала. През 2016 г. 
предстоят и първите отчети, и доклади по новия режим, въведен с директива 2009/138/ЕС и с новия Кодекс за 
застраховането.

Компанията ще продължи да развива клоновата си мрежа, като отчита икономическите характеристики на регионите, 
стимулира директните продажби и подобрява ефективността на работата с посредниците за привличането на нов 
бизнес. Плановете на дружеството са за създаване на регионални активности и активно присъствие в социалния, 
и културен живот на местно ниво. 

Предстои осъществяването на съвместни проекти с придобитото дружество в Руската Федерация – Итиль Армеец, 
чрез които да се повиши конкурентоспособността на всяка от двете компании и да се обменят добри практики.

Осъществяването на съвместни проекти и партньорство с дружествата от „Химимпорт Холдинг” гарантира по-
голям синергичен ефект и конкурентни предимства в дейността на ЗАД „Армеец”. 

Показатели на ЗАД „Армеец” 2011 2012 2013 2014 2015

Брутен премиен приход в хил. лв. 161 733 170 891 177 412 196 896 207 790

Пазарен дял 11,87% 12,79% 12,46% 13,70% 13,21%

Годишен ръст на премийния приход 4,16% 5,66% 3,82% 10,98% 5,53%

Годишен ръст на пазара по общо застраховане -0,90% -1,90% 6,54% 0,76% 9,67%

Печалба/загуба от дейността в хил. лв. 936 1 035 497 -10 755 10 015

Нетна печалба/загуба от дейността в хил. лв. 899 205 443 -10 879 9 990

Сума на активите в хил. лв. 222 033 257 062 284 159 306 480 360 878

Нетни активи (собствен капитал) в хил. лв. 41 415 58 524 60 658 50 097 59 693

Акционерен (основен) капитал в хил. лв. 15 019 15 019 33 019 33 019 33 019

Премиерен приход след презастраховане в хил. лв. 142 812 155 562 162 710 180 233 162 778

Технически резултат в хил. лв. 577 -8 759 -3 757 -16 018 9 468

Нетна щетимост 53% 59% 53% 57% 46%

Основни финансови показатели 
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Отчет за финансовото състояние

Отчет за финансовото състояние

Отчет за финансовото състояние (продължение)

Активи пояснение

31 декември 

2015

‘000 лв.

31 декември 
2014

‘000 лв.

Нетекущи активи

Нематериални активи 5 2 172 3 407

Имоти, машини и съоръжения 6 7 401 6 959

Инвестиции в дъщерни предприятия 7 12 637 12 637

Инвестиционни имоти 9 28 396 28 297

Дългосрочни финансови активи 10 360 360

Вземания от свързани лица 35 2 870 10 560

Нетекущи активи 53 836 62 220

текущи активи

Финансови активи, държани за търгуване 12 82 879 85 963

Финансови активи на разположение за продажба 13 3 016 3 361

Вземания по застрахователни и 
презастрахователни договори

14 62 178 63 059

Материални запаси 15 1 389 1 490

Презастрахователни активи 19 72 726 15 366

Вземания във връзка с данъци върху дохода 125 125

Вземания от свързани лица 35 25 950 17 873

Търговски и други вземания 16 9 915 10 460

Пари и парични еквиваленти 17 48 864 46 563

Текущи активи 307 042 244 260

общо активи 360 878 306 480

собствен капитал, застрахователни 
резерви и пасиви

пояснение

31 декември

2015

‘000 лв.

31 декември

2014

‘000 лв.

собствен капитал

Акционерен капитал 18.1 33 019 33 019

Други резерви 18.2 46 547 46 547

Преоценъчен резерв 18.3 (18 984) (18 590)

Неразпределена печалба (889) (10 879)

общо собствен капитал 59 693 50 097

застрахователни резерви 19 258 052 234 551

пасиви

Нетекущи пасиви

Пенсионни задължения към персонала 20.2 245 228

Отсрочени данъчни пасиви 11 458 383

Нетекущи пасиви 703 611

текущи пасиви

Пенсионни и други задължения към персонала 20.2 1 849 1 760

Задължения по финансов лизинг 8.1 9 19

Задължения по застрахователни и 
презастрахователни договори

21 36 908 15 721

Краткосрочни задължения към свързани лица 35 140 61

Търговски и други задължения 22 3 524 3 660

Текущи пасиви 42 430 3 660

общо пасиви 43 133 21 832

общо собствен капитал, застрахователни 

резерви и пасиви
360 878 306 480
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всички суми са представени в 
‘000 лв.

Акционерен
капитал

Други
резерви

преоценъчен
резерв

Натрупана загуба общо
собствен
капитал

салдо към 1 януари 2015 г. 33 019 46 104 (18 908) (10 879) 50 097

Печалба за годината - - - 9 990 9 990

Друг всеобхватен доход - - (394) - (394)

общо всеобхватен доход за 
годината

- - (394) (10 879) (10 561)

салдо към 31 декември 2015 г. 33 019 46 547 (18 984) (889) 59 693

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за 
годината, приключваща на 31 декември

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

собствен капитал, застрахователни  
резерви и пасиви пояснение

31 декември

2015

‘000 лв.

31 декември

2014

‘000 лв.

Премиен приход 23 207 791 196 896

Отстъпени премии на презастрахователи 24 (45 013) (16 663)

премиен приход, нетно 162 778 180 233

Застрахователни суми и обезщетения 25 (116 587) (111 618)

Приходи от получени суми и обезщетения от 
презастрахователи

6 824 37 526

застрахователни суми и обезщетения, нетно (109 763) (74 092)

Промяна в застрахователни резерви, нетно 26 (23 502) (33 641)

Други застрахователни и презастрахователни разходи, 
нетно

27 16 658 (53 982)

печалба от оперативна дейност 46 171 18 518

Административни разходи 28 (14 630) (13 417)

Разходи за персонала 20.1 (21 691) (20 848)

Други разходи 29 (816) (1 115)

Други приходи 30 642 545

Печалба от инвестиционни имоти 9 99 1 105

Нетна (загуба)/ печалбa от финансови активи държани 
за търгуване

31 1 294 3 116

Финансови разходи 32 (219) (247)

Финансови приходи 32 1 753 1 588

печалба/(загуба) преди данъци 10 015 (10 755)

Разходи за данъци върху дохода 33 (25) (124)

печалба/(загуба) преди данъци 9 990 (10 879)

Друга всеобхватна (загуба)/ доход:

Финансови активи на разположение за продажба:

- (загуба)/печалба от текущата година (344) 354

Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на 
друг всеобхватен доход

(50) (36)

Друга всеобхватна (загуба)/доход за годината, нетно 
от данъци

394 318

общо всеобхватен доход/(загуба) за годината 9 596 10 561
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Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември 
(продължение)

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

пояснение

31 декември 

2015

‘000 лв.

31 декември 

2014

‘000 лв.

оперативна дейност

Постъпления по застрахователни договори 199 838 191 337 

Постъпления по презастрахователни договори 5 538 27 169 

Плащания по застрахователни договори (137 149) (111 669)

Плащания по презастрахователни договори (10 598) (10 638)

Плащания към доставчици (28 714) (10 313)

Плащания към персонал и осигурителни институции (22 947) (20 848)

Платен данък върху дохода (1 780) (1 457)

Плащания за други данъци (3 147) (3 585)

Други парични потоци от оперативна дейност 3 603 (50 308)

Нетен паричен поток от оперативна дейност 4 644 9 688

Инвестиционна дейност

Придобиване на имоти, машини и съоръжения (1 036) (370)

Придобиване на нематериални активи (26) (121)

Придобиване на финансови активи, държани за търгуване (1 271) (798)

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (2 333) (1 289)

Финансова дейност

Плащания по финансов лизинг (10) (34)

Плащания на лихви - (1)

Нетен паричен поток от финансова дейност (10) (35)

Нетна промяна в пари и парични еквиваленти 2 301 8 364 

Пари и парични еквиваленти в началото на годината 46 563 38 199 

пари и парични еквиваленти в края на годината 17 48 864 46 563 

всички суми са представени в 
‘000 лв.

Акционерен
капитал

Други
резерви

преоценъчен
резерв

Натрупана загуба общо
собствен
капитал

салдо към 1 януари 2015 г. 33 019 46 104 (18 908) 443 60 658

Загуба за годината - - - (10 879) (10 879)

Друг всеобхватен доход - - 318 - 318

общо всеобхватна загуба за 
годината

- - 318 (10 879) (10 561)

Разпределение на печалба към 
резерви

- 443 - (443) -

салдо към 31 декември 2015 г. 33 019 46 547 (18 590) (10 879) 50 097
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Управител
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Бул. Черни връх № 26, 1421 София 
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Т (+3592) 987 28 79, (+35952) 69 55 44 

F(+3592) 980 48 24, (+35952) 69 55 33 
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ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До акционерите на 

ЗАД Армеец 

гр. София

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения индивидуален финансов отчет на дружество ЗАД Армеец към 31 декември 

2015 г., включващ отчет за финансовото състояние към 31 декември 2015 г., отчет за печалбата или загубата, и 

другия всеобхватен доход, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, 

завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики, и другата 

пояснителна информация. 

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този индивидуален финансов 

отчет, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС и българското 

законодателство, и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима 

за изготвянето на индивидуалния финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо 

дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този индивидуален финансов отчет, 

основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с Международните 

одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде 

планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко индивидуалният финансов 

отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и 

оповестяванията, представени в индивидуалния финансов отчет. Избраните процедури зависят от преценката 

на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения в индивидуалния финансов отчет, 

независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът 

взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне 

на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи 

при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен 

контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни 

политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка 

на цялостното представяне в индивидуалния финансов отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско 

мнение.

Мнение

По наше мнение индивидуалният финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на 

ЗАД Армеец към 31 декември 2015 г., както и за финансовите резултати от дейността и за паричните потоци 

за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, 

приети от ЕС и българското законодателство.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания – Годишен индивидуален доклад за 
дейността към 31 декември 2015 г.

Ние прегледахме годишния индивидуален доклад за дейността към 31 декември 2015 г. на ЗАД Армеец, който 

не е част от индивидуалния финансов отчет. Историческата финансова информация, представена в годишния 

индивидуален доклад за дейността, съставен от ръководството, съответства в съществените си аспекти 

на финансовата информация, която се съдържа в индивидуалния финансов отчет към 31 декември 2015 г., 

изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС и българското 

законодателство. Отговорността за изготвянето на годишния индивидуален доклад за дейността се носи от 

ръководството.

Ние прегледахме годишния индивидуален доклад за дейността към 31 декември 2014 г. на ЗАД Армеец, който не 

е част от индивидуалния финансовия отчет. Историческата финансова информация, представена в годишния 

индивидуален доклад за дейността, съставен от ръководството, съответства в съществените си аспекти 

на финансовата информация, която се съдържа в индивидуалния финансовия отчет към 31 декември 2014 г., 

изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС и българското 

законодателство. Отговорността за изготвянето на годишния доклад за дейността се носи от ръководството.

31 март 2016 г.
гр. София

Грант торнтон ооД  
Специализирано одиторско  
предприятие

Марий Апостолов
Регистриран одитор
отговорен за одита
Управител
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ДИСТРИБУЦИЯ И КЛОНОВА МРЕЖА

Централно управление
софия, ул. „Стефан Караджа” №2, тел.: 02/ 8 119 100

софия, ул. „Фредерик Жолио Кюри” №20, тел.: 0 700 1 39 39 

софия, бул. „Сливница” №425, тел.: 02/ 44 77 888

софия, ул. „Бяло поле” №8Д, тел.: 02/ 90 37 484

софия, Летище София, терминал 2, тел.: 02/ 945 91 42

софия, бул. „Цариградско шосе” №87, тел.: 02/ 967 62 75

Центрове за регистрация на щети
софия, ул. „Фредерик Жолио Кюри” №20, тел.: 0 700 1 39 39

софия, бул. „Сливница” №425, тел.: 02/ 44 77 883

софия, ул. „Бяло поле” №8Д, тел.: 02/ 90 37 484

Благоевград, ул. „Александър фон Хумболт” №1, тел.: 073/ 83 16 30

Бургас, ж.к. „П. Р. Славейков”, бл. 161, вх. А, партер, тел.: 056/ 84 67 42

варна, бул. „Владислав Варненчик” №279А, тел.: 052/ 73 30 55

велико търново, ул. „Филип Тотю” №24, тел.: 062/ 52 02 21

Габрово, ул. „Брянска” №54, тел.: 066/ 80 48 98

Гоце Делчев, бул. „Гоце Делчев” №2Б, тел.: 0751/ 21 11 27

Добрич, бул. „3-ти март” №47, тел.: 058/ 60 02 97

Казанлък, бул. „Княз Ал. Батенберг” №43, ет. 2, офис 3, тел.: 0431/ 6 29 73

ловеч, бул. „България” №81, тел.: 068/ 60 01 03

перник, ул. „Юрий Гагарин” №1, Индустриална зона, тел.: 076/ 67 03 31

плевен, ж.к. Дружба 1, Автокомплекс Тойота, тел.: 064/ 82 40 70

пловдив, ул. „Менделеев” №2А, тел.: 032/ 62 31 98

Към 31.12.2015 г. в офисите на ЗАД „Армеец” могат да бъдат сключени полици за всички общозастрахова-

телни продукти. Дружеството разполага с клонова мрежа от 53 агенции и над 60 представителства на 

територията на цялата страна. Дистрибуцията на застрахователните продукти се осъществява и от 

300 брокери и 1 100 агенти.

стара загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” №59, тел.: 042/ 62 01 97

хасково, бул. „България” №124, ет. 1, офис 11, тел.: 038/ 66 61 26

Агенции на ЗАД „Армеец”
Банско, ул. „Пирин” №79, тел.: 0749/ 8 37 04

Благоевград, ул. „Братя Китанови” №7, тел.: 073/ 88 01 37 

Бургас, ул. „Константин Фотинов” №1, тел.: 056/ 84 28 29 

варна, ул. „Радко Димитриев” №35, тел.: 052/ 63 07 75

варна, ул. „Генерал Паренсов” №3, тел.: 052/ 60 35 73; 60 37 26 

велико търново, ул. „Никола Габровски” №42, тел.: 062/ 60 02 38

видин, ул. „Цар Симеон Велики” №48, тел.: 094/ 60 04 34

враца, ул. „Кръстю Българията” №7, тел.: 092/ 66 04 96

Габрово, ул. „Брянска” №54, тел.: 066/ 80 48 97

Гоце Делчев, ул. „Георги С. Раковски” №4, тел.: 0751/ 6 09 64

Добрич, ул. „Екзарх Йосиф” №7, тел.: 058/60 25 64

Дупница, ул. „Христо Ботев” №21А, тел.: 0701/ 5 11 51 

Казанлък, бул. „Княз Ал. Батенберг” №43, офис 1 и 2; тел.: 0431/ 6 39 61

Кърджали, ул. „Републиканска” №47, тел.: 0361/ 6 58 17 

ловеч, ул. „Димитър Пъшков” №8, тел.: 068/ 60 19 00

Монтана, ул. „Граф Игнатиев” №18, тел.: 096/ 30 43 05 

пазарджик, ул. „Константин Величков” №1, тел.: 034/ 44 04 74

пазарджик, бул. „Александър Стамболийски” №18, тел.: 034/ 44 30 90

перник, ул. „Юрий Гагарин” бл. 7, тел.: 076/ 67 20 90

перник, ул. „Кракра” бл. 61, тел.: 076/ 60 11 00

петрич, ул. „Капитан Никола Парапанов” №6, тел.: 0878/ 308 630

плевен, ул. „Данаил Попов” №7, тел.: 064/ 83 05 31

пловдив, ул. „Менделеев” №2А, тел.: 032/ 62 24 02; 63 30 61 

пловдив, ул. „Цариброд” №2 /Джумаята/, тел.: 032/ 63 85 65

пловдив, ул. „Самара” №2, тел.: 032/ 94 19 09

разград, ул. „Бели Лом” №36, ет. 1, ап. 1, тел.: 084/ 66 06 38 

русе, пл. „Св. Троица” №10, тел.: 082/ 83 43 77, 83 46 40

самоков, бул. „Искър” №4, тел.: 0722/ 6 61 94

силистра, ул. „Георги С. Раковски” №3, тел.: 086/ 82 16 75

сливен, бул. „Цар Освободител” №11, тел.: 044/ 66 29 62

смолян, ул. „Димитър Благоев” №1, тел.: 0301/ 6 39 37

софия, ул. „Генерал Гурко” №21, тел.: 02/ 981 11 12; 981 55 54 

софия, ж.к. „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучър” №71, ет.2, тел.: 02/ 866 25 96 

софия, ул. „Хаджи Димитър” №9-11, тел.: 02/ 986 77 84; 986 77 85 

софия, бул. „Александър Стамболийски” №134, тел.: 02/ 421 96 93 

софия, ж.к. „Изток”, ул. „Фредерик Жолио Кюри” №17, бл.156-2, тел.: 02/ 870 30 88 

софия, бул. „Витоша” №71, вх. 1, ет.2, тел.: 02/ 951 62 55 

софия, ж.к. „Младост” 1, бул. „Андрей Сахаров” №14Б, тел.: 02/ 974 43 36 

софия, бул. „Симеоновско шосе” №93 Б, вх. А, ет. 5, тел.: 02/ 962 90 53 

софия, ж.к. „Овча купел”, ул. „Месечинка” №5-7, ет.2, офис 2, тел.: 02/ 489 45 02

софия, бул. „Гоце Делчев” №31, бл.76, тел.: 02/ 859 83 41

софия, бул. „Драган Цанков” №2, тел.: 02/ 963 50 32

софия, ж.к. „Света Троица”, бл. 173, вх. Е, тел.: 02/ 862 60 11

софия, бул. „Братя Бъкстон”, бл. 201А, тел.: 02/ 850 16 54

софия, бул. „България” №109, Бизнес център Вертиго, тел.: 02/ 434 10 40

софия, ул. „Хан Аспарух” №34, тел.: 02/ 989 06 13

стара загора, ул. „Методи Кусев” №7, тел.: 042/ 62 33 03; 62 03 33 

стара загора, ул. „Генерал Гурко” №58, ет. 2, тел.: 042/ 60 13 44 

търговище, бул. „Васил Левски” №2, тел.: 0601/ 6 16 06 

хасково, бул. „Съединение” №26, тел.: 038/ 62 25 84; 66 54 51 

Шумен, ул. „Патлейна” №10, тел.: 054/ 88 41 02

ямбол, ул. „Страхил Войвода” №44, ет. 4, офис 1, тел.: 046/ 66 11 67
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ОАД ЗК „ИТИЛ АРМЕЕЦ”

Кратка история 

1994 г.        Застрахователната компания е регистрирана в регистъра на финансовите организации под името 
„Зареченская”. През 1995 година компанията е преименувана на Открито акционерно дружество (ОАД) 

„Итил”. 

2003 г.        Застрахователната компания е една от първите в Република Татарстан, получили лиценз за задължи-
телно застраховане на гражданска отговорност на автомобилистите (ОСАГО). 

2012 г.        „Националната рейтингова агенция” за пръв път през цялата история на компанията присъди индиви-

дуален рейтинг за надеждност на ОАД Застрахователна компания „Итил” ниво „ВВВ”.

2014 г.        ОАД Застрахователна компания „Итил” бе преименувано на Открито акционерно дружество Застра-
хователна компания „Итил Армеец”.  

Акционери
Към 31 декември 2015 г., уставният капитал на ОАД ЗК „Итил Армеец” е 1 882 хил. евро. Едноличен собственик 
на капитала е ЗАД „Армеец”.

Управление

Генерален директор:  
Елена Василиевна Тодорова 
 
съвет на директорите:

Валерий Валериевич Мартиненко

Елена Василиевна Тодорова

Цветанка Донкова Крумова

Дмитрий Юриевич Трутнев

Рейтинг

През декември 2013 г. рейтинговата агенция „Експерт РА” присъди на ОАД ЗК „Итил Армеец” индивидуален рей-
тинг за надеждност ниво В++ „Приемливо ниво на надеждност”. Прогнозата според рейтинга е „развиващ се” 
(означава, че в средносрочна перспектива са еднакво вероятни както промяна на рейтинга, така и запазването 
му на предишното ниво).

Върху рейтинга влияят позитивно високата стойност на коефициента за текуща ликвидност (116,7% към 
30.09.2013 г.), ниските стойности на коефициента на нето-щетимостта (43,7% за деветмесечието на 2013 г.) и 
комбинирания коефициент на щетимост (90,7% за деветмесечието на 2013 г.). За застрахователя също така е 
характерно силно отклонение на фактическия размер на маржа за платежоспособност от нормативния и ниски-
те нива на комисионното възнаграждение.

През февруари 2015 г. рейтинговата агенция „Експерт РА” потвърди индивидуалния рейтинг за надеждност ниво 
В++ „Приемливо ниво на надеждност” и подобри прогнозата от „развиващ се” на „стабилен” - в средносрочен план 
се очаква запазване на рейтинга.

През февруари 2015 г. индивидуалният рейтинг за надеждност ниво В++ „Приемливо ниво на надеждност” беше 
потвърден, като се запази прогнозата „стабилен”.

Членство в организации

ОАД ЗК „Итил Армеец” е член на Руския съюз на автомобилните застрахователи, Общоруския съюз на застра-
хователите, Националната застрахователна гилдия, Съюза на застрахователите на Република Татарстан, Тър-
говско-промишлената палата на Република Татарстан, Далекоизточната междурегионална саморегулираща се 
организация на професионалните арбитражни управители и на Саморегулиращата се организация „Гилдия на арби-
тражните управители на Татарстан”.

Лицензи

ОАД ЗК „Итил Армеец” притежава лицензи на Централната банка на Руската федерация ОС №1858-03,  
СИ №1858, СЛ №1858, подновени през ноември 2015 г. за извършване на следните видове застраховане: Застра-
ховане на злополука и заболяване; Медицинско застраховане; Застраховане на превозни средства за надземен 
транспорт (с изключение на релсови превозни средства); Застраховане на въздухоплавателни средства; За-
страховане на плавателни съдове; Застраховане на товари; Застраховане на имуществото на юридически 
лица, с изключение на превозни средства и селскостопанско застраховане; Застраховане на имуществото на 
гражданите; Застраховане на гражданската отговорност на собствениците на моторни превозни средства; 
Застраховане на гражданската отговорност на собствениците на въздухоплавателни средства; Застрахова-
не на гражданската отговорност за причиняване на щета вследствие на недостатъци на стоките, работи-
те, услугите; Застраховане на гражданската отговорност за причиняване на щети и вреди на трети лица; 
Застраховане на финансови рискове. 

Презастраховане

Основните презастрахователи, с които ОАД ЗК „Итил Армеец” работи през 2015 година, са:

1.  ООД СК „ТИТ”, рег. номер 1182, рейтинг за надеждност А (високо ниво за надеждност); 

2.  ОАД „Транссибирска презастрахователна корпорация”, рег. номер 1522, рейтинг за надеждност А+ (много висо-
ко ниво за надеждност);

3.  Закрито АД (ЗАД/ЗАО) „Обединена застрахователна компания”, рег. номер 2346, рейтинг за надеждност А+ 
(много високо ниво за надеждност);

4.  АД „НАСКО”, рег. номер 3116, рейтинг за надеждност А+ (много високо ниво за надеждност);

5.  OOД „Застрахователна и презастрахователна компания Юнити”, рег. номер 1643, рейтинг за надеждност А++ 
(Максимално високо ниво за надеждност).

Пазарна среда и позиции на ОАД ЗК „Итил Армеец”

През 2015 г. БВП на Руската федерация отбеляза 3,7% спад, а в индустриалното производство, спадът е 4,5%. На-
маляването цените на петрола породи флуктуации в обменния курс на рублата. По официални данни инфлацията 
през 2015 достигна 12,9%. Реалните доходи на населението намаляха, което доведе до свиване на продажбите на 
дребно с 15,3%. Продажбите на нови автомобили за трета поредна година отбелязаха спад, като за 2015г. той 
вече достига 35,7% в количествено изражение. Логичен е спадът в премията по доброволни видове застрахова-
не, като най-голям (-0.39 млрд. EUR) е при застраховките „Каско” (средства за наземен транспорт без релсови), 
застраховането на злополуки (-0,18 млрд. EUR) и имущество на юридически лица (-0,15 млрд. EUR). Ръстът на за-
страхователния пазар от 3.6% (до 12,85 млрд. EUR) се дължи основно на повишението на базовите тарифи по за-
дължителната застраховка гражданска отговорност на автомобилистите (ОСАГО). Темпът на прираст спрямо 
2014 г. се съкрати с 5,6 процентни пункта.

Мега-регулаторът - Централната банка на Руската федерация (ЦБРФ), повиши базовите тарифи по ОСАГО през 
април 2015 г. Това доведе до намаляване броя на сключените договори ОСАГО със 7,8%, което обаче беше компен-
сирано от ръста на премията. Средната цена на полица ОСАГО се увеличи с 57%. Общият обем премии по ОСАГО 
през 2015 г. се увеличи с 0,85 млрд. EUR при увеличение на общия обем на пазара едва с 0,45 млрд. EUR. 

В условията на забавен икономически растеж продължи концентрацията на пазара и в края на 2015 г. топ 20 
застрахователни компании (ЗК) заемаха 77,5% пазарен дял (увеличение с 5 процентни пункта). Сред основните 
фактори за това беше и засиленият контрол върху качеството на активите на ЗК от страна на ЦБРФ, включи-
телно и чрез отнемането на лицензи. Пазарната ситуация и засиления контрол доведоха до намаляване броя на 
ЗК със 72 през 2015 г. до 344.
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Финансови и 
предприемачески 

рискове 

0,28 

2,17%

Финансови и 
предприемачески 

рискове 
0,00 

0,00%

Отговорности 
0,16 

1,01%

Медицински 
застраховки 

0,27 
1,65%

Имущество 
0,65 

4,07%

Отговорности 
0,63 

4,92%

Животозастраховане 
1,63 

12,67%

По данни на статистиката на ЦБРФ, през 2015 г. ЗК „Итил Армеец” заема 77-мо място между руските 
застрахователни дружества, с 16 097 002 EUR и с пазарен дял 0,13%. Дружеството е на 24-то място в Русия по 
премиен приход по ОСАГО и на 54-то място по КАСКО. Същевременно компанията укрепва водещите си позиции 
на регионалния пазар в Република Татарстан, където е на 4-то място по обем записан бизнес и с пазарен дял от 
близо 5%.

Ръстът в премийния приход на ЗК „Итил Армеец” за 2015 г. спрямо 2014 г. е 37,3%, което е много добър резултат 
спрямо общия ръст от 3,6% за пазара. Дружеството приключва 2015 г. с устойчив ръст и с положителен финансов 
резултат.

Премиен приход на ЗК „Итил Армеец” за периода 2010-2015г. EUR 

Обзор на дейността

През 2015 г. ЗК „Итил Армеец” постигна значителен ръст в премийния приход, независимо от сложната пазарна 
среда и негативни макроикономически показатели. Ръстът в записания бизнес бе съчетан с достигане на високи 
нива на ликвидност съобразно изискванията на регулатора (ЦБРФ). Постигната бе висока степен на сигурност 
и надеждност по отношение на активите в инвестиционния портфейл – над 91,9% от активите са с рейтинг 
A++ RAEX и/или с аналогични рейтинги от същата степен на Fitch, Moody’s и S&P. Същевременно над 90% от тези 
активи са високо ликвидни. През 2015 г. бяха оптимизирани и административните и аквизиционни разходи на 
дружеството, като техният дял намаля на 35% при 43,5% средно за пазара.

ЗК „Итил Армеец” системно участва в благотворителни проекти: застраховане и спонсориране на Шампионата 
на Русия по баскетбол за инвалиди, финансова подкрепа на благотворителни концерти, разпространяване на 
полици по програма „Лъч на надеждата” и др. „Лъч на надеждата” е благотворителна кампания, която се провежда 
съвместно с благотворителни фондации на територията на Русия. В рамките на програмата ЗК „Итил 
Армеец” съдейства при строителството на първия детски хоспис на територията на Република Татарстан, 
осъществявано под патронажа на президента на републиката Рустам Минниханов, като включително бе закупено 
и оборудване за Детската републиканска клиника. Същевременно бяха дарени и средства за закупуването на 
минибус, играчки, дрехи и мебели за детските домове.

 

Бъдещо развитие

Бъдещото развитие на ЗК „Итил Армеец” е насочено към увеличаване на обемите записван бизнес при балансирано 
поемане на риск на територията на руския застрахователен пазар. Последният дава значителни възможности за 
развитие и е перспективен с оглед ниското застрахователно проникване в БВП и в икономиката на страната. 
Същевременно плановете на дружеството са свързани с укрепване и разширяване на клоновата мрежа, и на 
дистрибуционните канали. Като част от застрахователната група на Армеец Застраховане, ЗК „Итил Армеец” 
предвижда интензификация на интеграцията в отчетността и в управлението на риска с компанията-майка – 
ЗАД „Армеец”, включително и във връзка с новия режим, въведен с директива 2009/138/ЕС.

Основен дял в портфейла на ЗК „Итил Армеец” заемат автомобилните застраховки – по застраховка Гражданска 
отговорност на автомобилистите (ОСАГО), делът е 73,7% и премиен приход от 11,9 млн. EUR. По застраховка 
КАСКО премийният приход през 2015г. е в размер на 2,3 млн. EUR с дял в портфейла 14,4%. Другите приоритетни 
направления в работата на компанията са застраховането на имущество, личното застраховане, строително-
монтажни рискове и доброволно медицинско застраховане.

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР В РУСИЯ, 2015г. 
(в млрд. EUR)

Общо премия 12,85 млрд. EUR 

АО СК „Итиль Армеец”, 2015 г. 
(в млн. EUR)

Общо премия 16,10 млн. EUR

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Гражданска 
отговорност на 
автомобилиста 

(ОСАГО) 
2,74 

21,36%

Медицински 
застраховки 

1,62 
12,60%

Имущество 
2,35 

18,31%

КАСКО 
2,35 

18,29%Злополуки 
1,24 

9,67%

Независимо от динамиката в икономическата среда в Русия, съотношението на отделните видове застраховки в 
общия портфейл е добре балансирано, с положителни перспективи за развитие, като отсъства характерното за 
повечето източноевропейски страни доминиране на автомобилното застраховане спрямо останалите класове 
застраховки.
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Клонова мрежа

Регионалната мрежа на ЗК „Итил Армеец” включва 20 офиса в 10 града на Русия. Преференциален район за 
развитието на компанията е Република Татарстан. Най-голям брой офиси има в град Казан: 1 централен офис, 1 
филиал, 5 териториални агенции. Още три филиала се намират в други градове на Татарстан - Набережние Челни, 
Нижнекамск, Чистопол. Втори регион по премиен приход е Самарска област. Тук се намират два филиала. След 
Самарска област следва Нижегородска област с единствения филиал в гр. Нижни Новгород. Добри резултати в 
работата показва откритият през юни 2014 година филиал в град Краснодар. През 2012 година беше открит 1 
централен офис и три териториални агенции в град Москва, а през 2013 година - филиал в град Санкт Петербург.




