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РЕЗЮМЕ 
 
През 2016 г. европейската икономика забави темповете си на растеж. През 2017 г. нейното 

развитие се очаква да остане потиснато, в резултат на повишената несигурност в региона, свързана с 
геополитическото напрежение, миграционния поток към страните от ЕС, ефекта от излизането на 
Великобритания от Съюза и влошената икономическа и политическа среда в Турция. 

В условията на нестабилна международна среда и вътрешнополитически промени, реалният 
растеж на българската икономика за 2016 г. достигна 3.4 %. Основни двигатели на този ръст са 
вътрешното потребление и износа на български стоки и услуги. Общите макроикономически показатели 
се отразяват благоприятно върху застрахователния пазар, изразяващо се в по-активно търсене на 
застрахователни решения от домакинствата и бизнеса. През 2016 г. частните инвестиции отбелязват 
ръст за първи път от 2012 г., като това е съпроводено с подобряване на общия бизнес климат в 
страната.  

През 2016 г. пазарът по общо застраховане се характеризира със силна конкуренция в частта на 
ценообразуване на застрахователни продукти, продължаващ ръст и концентрация на брокерските 
дистрибуционни канали, както и засилване ролята на регулатора. Регулаторните процеси, прегледът на 
активите и последвалите стрес тестове се превърнаха в основните пазарни индикатори през 2016 г. 
Въпреки административните предизвикателства, по предварителни данни на Комисията по финансов 
надзор (КФН) към края на месец декември 2016 г. общозастрахователният пазар в България е EUR 
829 469 924, като е реализиран ръст спрямо 2015 г. с 3.13 %. Общият брутен премиен приход е отчетен 
на база записана премия по общо застраховане, включително активно презастраховане, реализирана от 
29 застрахователи, работещи директно на българския пазар, без тези застрахователи, работещи на база 
„свобода на услугите“. Запазва се концентрацията на автомобилно застраховане, като и през 2016 г. 
ръстът на пазара се дължи основно на тези линии бизнес. Пазарът на общозастрахователни услуги в 
края 2016 г. продължава да е конкурентен и под натиск на ценовата война по застраховка „Гражданска 
отговорност на автомобилистите“. Тази застраховка е в основата и на преразпределение на пазарните 
позиции, в т.ч. на ЗАД „Армеец“ АД. Продължава пазарната концентрация, като първите 5 дружества 
реализират 55.54 % от общия премиен приход. 

През 2016 г. ЗАД „Армеец” по окончателни данни реализира премиен приход в размер на 
182 365 893 лв., като по предварителни данни на КФН пазарният дял на Дружеството на пазара по общо 
застраховане е 11,2%. Дружеството заема трета пазарна позиция, което е резултат на взето управленско 
решение за намаляване на портфейла по линия бизнес на застраховка  „Гражданска отговорност на 
автомобилистите“. 

През 2016 г.пазарът по общо застраховане се характеризира със силна конкуренция в частта на 
ценообразуване на застрахователни продукти, в най-голяма степен по застраховка „Гражданска 
отговорност на автомобилистите“, продължаващ ръст и концентрация на брокерските дистрибуционни 
канали, както и засилване ролята на регулатора. 

Регулаторните процеси, прегледът на активите и последвалите стрес тестове се превърнаха в 
основните пазарни индикатори през 2016 г.  

След приключване на прегледа на активите и стрес тестовете и последвалите административни 
мерки на регулатора, би могло да се очаква промяна в политиката на някои дружества, в т.ч. на тези, 
които имат големи портфейли по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. 
Международните компании и ЗАД „Армеец“ АД ще продължат консервативния подход към застраховката.  
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Застрахователен пазар в България  
Брутен премиен приход към 31.12.2016 г. по предварителни данни на КФН в лв.: 

 
Таблица №1 

Декември 

2016

Декември 

2015

намаление/ 

увеличение 

на премийния 

приход

Ръст 

(%)

ПАЗАРЕН ДЯЛ 

Декември 

2016 (%)

ПАЗАРЕН 

ДЯЛ 

Декември 

2015 (%)

( + / - )

лева лева % % %

1 Лев Инс 195 481 818 162 875 528 32 606 290 20,02% 12,05% 10,35% 1,70%

2 Булстрад 190 787 498 192 313 318 -1 525 819 -0,79% 11,76% 12,23% -0,46%

3 Армеец 182 334 387 207 790 849 -25 456 461 -12,25% 11,24% 13,21% -1,97%

4 ДЗИ 169 241 003 158 067 271 11 173 732 7,07% 10,43% 10,05% 0,38%

5 Алианц 163 131 117 157 075 924 6 055 193 3,85% 10,06% 9,99% 0,07%

6 Дженерали 142 505 421 152 760 783 -10 255 363 -6,71% 8,78% 9,71% -0,93%

7 Бул инс 130 199 978 114 207 064 15 992 914 14,00% 8,03% 7,26% 0,77%

8 Евро инс 117 030 878 118 386 963 -1 356 084 -1,15% 7,21% 7,53% -0,31%

9 ОЗК - Застраховане 77 986 939 77 764 135 222 805 0,29% 4,81% 4,94% -0,14%

10 ЗЕАД ДалБог: Живот и 68 511 398 25 713 164 42 798 234 166,44% 4,22% 1,63% 2,59%

ОБЩО 1 622 270 657 1 573 050 981 49 219 675 3,13% 100,00% 100,00% 0,00%

Компания

Премиен приход Пазарен дял

….…..

 
 
Корпоративното управление на ЗАД „Армеец“ АД през 2016 г. е насочено към изпълнение на 

регулаторните изисквания на директивата Платежоспособност II, адаптиране и развитие на всички 
политики, свързани с нейното прилагане. През годината бяха направени промени в управителните 
органи на дружеството и стратегията за развитие през следващия тригодишен период 2017 г. – 2019 г.  

В началото на 2017 г. КФН обяви резултатите от прегледа на балансите на застрахователните 
дружества в България. Резултатите потвърдиха финансовата стабилност на ЗАД „Армеец“ АД. 
Прегледът на балансите на дружеството бе извършен от независимия външен проверяващ КПМГ, 
Румъния. Съгласно обобщения доклад на ръководителя на проекта за преглед Ърнст енд Янг, Гърция, 
при прилагане на единен подход за оценка на балансите на всички компании, ЗАД „Армеец“ АД покрива 
капиталовите изисквания по Директива Платежоспособност II и Кодекса за застраховането. Дружеството 
покрива минималното капиталово изискване за платежоспособност (МКИ) с 288%. ЗАД „Армеец“ АД е с 
най-висок размер на застрахователно-технически резерви, които са в  размер на 214 588 хил. лв. след 
корекция по прегледа. С цел допълнително засилване на капиталовите позиции на дружеството през 
2016 г. основният акционер на ЗАД „Армеец“ АД увеличи собствените му средства с 20 000 хил. лв.  

Управителният съвет (УС) на ЗАД „Армеец“ АД ще насочи своите усилия през 2017 г. към 
изпълнение на всички изисквания на регулатора за привеждане на Дружеството в съответствие с 
препоръките за корпоративно управление и по-нататъшно подобряване на ключовите показатели за 
дейността. Успешното въвеждане на нова информационна система и по-нататъшно балансиране на 
застрахователния портфейл са стратегически задачи за управление на Дружеството в следващия 
тригодишен период. Политиката на управление на продажбите ще бъде насочена към запазване на 
пазарните позиции по линии бизнес, като застраховка „Каско“ на  МПС, „Помощ при пътуване“, 
авиационно застраховане и други, по които ЗАД „Армеец“ АД е пазарен лидер и предпочитан 
застраховател в България. Управителният съвет планира  амбициозен ръст по всички  застраховки от 
класа на Имуществено застраховане чрез всички канали за дистрибуция.   
 

А. ДЕЙНОСТ И РЕЗУЛТАТИ  
 
А.1 Дейност  
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а) наименование и правна форма на предприятието:  
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АРМЕЕЦ““ АД е вписано в Търговския 

регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 121076907. Дружеството е със седалище и адрес на 
управление гр. София 1000, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ № 2. 
 

б) наименование и координати за връзка на надзорния орган, който отговаря за финансовия 
надзор върху предприятието, а когато е уместно — наименование и координати за връзка на надзорния 
орган за групата, към която принадлежи предприятието: 

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР (КФН) е органът, осъществяващ застрахователен надзор 
върху дейността на ЗАД „Армеец“ АД. Адресът на КФН е гр. София, ул. „Будапеща“ № 16. 
 

в) наименование и координати за връзка на външния одитор на предприятието: 
„ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД е специализираното одиторско предприятие, осъществяващо външния одит на 
дейността на дружеството. Адресът на одиторското предприятие е гр. София 1421, бул. „Черни връх“ № 
26. 
 

г) описание на притежателите на квалифицирани участия в предприятието: 
„ЦКБ ГРУП“ ЕАД, ЕИК 121749139, притежава пряко 278 913 броя поименни безналични акции, 
представляващи 84.46% от капитала на „ЗАД Армеец“ АД.  
 

д) основните видове дейности на предприятието и основните географски области, в които то 
оперира; 

„ЗАД Армеец“ АД е лицензирано по всички класове застраховки по раздел ІІ от Приложение № 1 
от Кодекса за застраховането. Основните географски области, в които ЗАД „Армеец“ АД оперира на 
индивидуално ниво са на територията на Република България. 
 

e) всички съществени стопански или други събития, които са настъпили в рамките на отчетния 
период и са оказали съществено въздействие върху предприятието. 
Съществено въздействие върху ЗАД „Армеец“ АД в рамките на календарната 2016 година оказа 
влизането в сила на новия Кодекс за застраховането, транспониращ разпоредбите на Директива 
2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и 
упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) и 
привеждането на дейността на дружеството в съответствие с новите изисквания. Друго значително 
събитие е изборът на нови членове на Управителния съвет и нови изпълнителни директори. 
 

ЗАД „Армеец” АД притежава лиценз 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“ АД разполага с клонова мрежа от 51 агенции и над 50 представителства, които развиват 
дейност на територията на цялата страна. Дистрибуцията на застрахователните продукти се 
осъществява и от над 300 брокери и над 1 100 агенти. 

 
А.2 Резултати от подписваческата дейност  

 
През 2016 г. премийният приход на ЗАД „Армеец“ АД по окончателни данни е в размер на 182 

365 893 лв., което представлява спад от 12% спрямо предходната година. Реализираният спад е в 
резултат на промени в стратегията и принципите на управление на компанията, като подобряването на 
положителния технически резултат по линии бизнес е основен приоритет в управлението на 
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Дружеството. Корпоративното управление през 2016 г. е насочено към изпълнение на регулаторните 
изисквания на директивата Платежоспособност II, адаптиране и развитие на всички политики, свързани с 
нейното прилагане. През годината бяха направени промени в управителните органи на Дружеството и 
стратегията за развитие в следващия тригодишен период 2017 г. – 2019 г.  

През 2016 г. ЗАД „Армеец“АД заема трета позиция на българския пазар по общо застраховане с 
пазарен дял 11.2%.  

 
Анализ и структура на застрахователния портфейл към 31.12.2016 г. Графика №1 

 
  

Премиен приход за 2014 г.- 2016 г.  
Динамика на развитие на бизнеса по видове застраховки на база окончателни резултати в лв.: 

            
Таблица №2 

Видове застраховки Брутен премиен приход 
ръст/спад спрямо 

предходната година 
  2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015 

Злополука  3 368 800 3 725 432 3 699 290 11% -1% 

Каско 105 743 623 112 999 137 109 658 130 7% -3% 

Каско на летателни апарати 2 549 471 1 976 379 2 822 130 -22% 43% 

Каско на плавателни съдове 1 109 942 1 447 429 1 281 209 30% -11% 

Товари по време на превоз 847 544 1 101 907 804 297 30% -27% 

Пожар и природни бедствия 11 008 725 11 987 137 11 165 915 9% -7% 

Щети на имущество 1 930 513 2 153 456 1 960 632 12% -9% 

Отговорности МПС в т.ч.: 60 198 295 58 760 215 42 222 931 -2% -28% 

ГО на автомобилиста 58 554 308 56 906 616 40 367 061 -3% -29% 

ГО за чужбина - Зелена карта 848 100 1 047 934 1 093 921 24% 4% 

Гранична ГО 313 102 316 884 249 157 1% -21% 

Отговорност на превозвача при                         
превоз  на товари по шосе 

482 785 488 782 512 791 
1% 5% 

ГО свързана с летателни 
апарати 

2 429 554 2 467 712 994 521 
2% -60% 
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Видове застраховки Брутен премиен приход 
ръст/спад спрямо 

предходната година 
  2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015 

ГО свързана с плавателни 
съдове 

16 756 34 218 56 591 
104% 65% 

Обща гражданска отговорност 2 525 987 2 391 160 2 614 821 -5% 9% 

Кредити и лизинг 868 951 1 065 949 367 581 23% -66% 

Застраховка на гаранции 228 392 226 167 19 269 -1% -91% 

Разни финансови загуби  275 672 3 479 758 473 737 1162% -86% 

Помощ при пътуване  3 793 666 3 974 793 4 224 839 5% 6% 

 Общо:  196 895 889 207 790 849 182 365 893 6% -12% 

      

 

Динамиката на продажбите следва дистрибуционната политика на дружество. Промените в 
индикаторите по линиите бизнес спрямо предходния отчетен период са следствие от предприети мерки 
за подобряване на ключовите показатели за дейността на Дружеството, привеждане в съответствие с 
капиталовите изисквания, както и резултат на обективни процеси на преструктуриране на компанията и 
застрахователния пазар. Управителният съвет на Дружеството поставя във фокус подобряване на 
финансовата дисциплина и събираемостта по полици от всички канали за дистрибуция:   
 

 - Реализиран е спад на премийния приход през годината по „Застраховка на гаранции“, „Разни 
финансови загуби“ и застраховка „Кредити и лизинг“ съответно със спад 91%, 86% и 66% или общо около 
4 млн. лв. в резултат на ограничаване на продажбите и въвеждане на внимателна селекция на рисковете 
по финансови застраховки.  

 - Въведена е консервативна тарифна и подписваческа  политика с цел подобряване на техническия 
резултат и оздравяване на портфейла по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на 
автомобилистите, в резултат на която е реализиран спад на продажбите с 29%, като относителният дял 
в портфейла на Дружеството намалява от 27.4% на 22.1%.  

 - Намаляване на дела на активното презастраховане с цел налагане на последователна политика на 
предсказуемост в пазарното поведение и внимателна селекция на рисковете, което  се отразява в спад 
на продажбите в линии бизнес като „Каско“ на плавателни съдове – 11%, „Гражданска отговорност, 
свързана с летателни апарати“ – 60%.   

 - Реализираният спад в продажбите на стратегически за Дружеството линии бизнес, като „Щети на 
имущество“ – 9% и застраховка „Пожар и природни бедствия“ – 7%, макар и с  увеличение на дела им в 
портфейла на компанията съответно от 1.0% на 1.1%  и от 5.8% на 6.1%., е обект на анализ и комплекс 
от мерки, приети от Дружеството за следващия тригодишен период. Анализирана е липсата на 
мотивационни програми към каналите за дистрибуция на стратегически линии бизнес и на търговски 
инструменти за обвързване на автомобилните застраховки с имуществени, като предпоставка за 
реализирания спад в условията на ожесточена конкуренция и програми за пренасочване на продажбите 
към определени дружества на пазара.  

В структуроопределящи линии бизнес като „Каско“ на МПС (макар да реализира спад от 3%),  
застраховка „Помощ при пътуване“, „Каско на летателни апарати“ и други ЗАД „Армеец“ АД запази 
пазарните си позиции и ги увеличи през 2016 г. Независимо от решението на Управителния съвет да 
преустанови продажбите по някои продукти от професионални отговорности, Дружеството увеличи 
продажбите си по линията „Обща гражданска отговорност“ с 9% чрез привличане на институционални 
клиенти.  
 

През 2016 г. структурата на портфейла на ЗАД „Армеец“ АД продължава да е доминирана  от 
автомобилно застраховане. Застраховка „Каско“ на МПС е структуроопределяща линия бизнес.  
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Основните усилия на Управителния съвет в следващите отчетни периоди ще бъдат насочени към 
балансиране на портфейла чрез запазване на продажбите по застраховка „Каско“ на МПС и  
увеличаване на експозициите към нискорискови линии бизнес.    

 
Структура на портфейла на ЗАД „АРМЕЕЦ“ АД към 31.12.2016 г.  

 
 

Графика №2 
 

 
 
Общият брой застрахователни договори, записани през отчетния период от ЗАД „Армеец“ АД е 

498 572. Реализираният спад в сравнение с предходната година от 15% се определя от резултата по 
договорите „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.  

Разпределението на бизнеса през отчетната 2016 г. по канали за дистрибуция се запазва, 
независимо от силната конкуренция за привличане на застрахователните брокери в стратегическите 
линии бизнес. 

Основните канали за дистрибуция са брокери 62%, директно от служителите на компанията 28% 
и агенти 10%. Подцененият банков канал и увеличение на директните продажби са основни приоритети 
за развитие през 2017 г. 
 

Автомобилно застраховане 
 
 Определящ за спада в премийния приход на ЗАД „Армеец“ АД към 31.12.2016 г. е отрицателният 
ръст на премийния приход по автомобилните застраховки, които заемат най-голям дял в портфейла на 
Дружеството – 83%. По застраховка „Каско“ на МПС спадът е минимален, като варира между 1,62 % и 
5,96 % и към края на отчетния период е 2,95 % при пазарен ръст от 5,67 %.  
 Спадът по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е значителен и на месечна 
база варира между 24,76 % и 31,65 %.  
 

Динамика на премийния приход на ЗАД „Армеец“ АД по автомобилни застраховки 
         Таблица № 3 

Премиен 
приход 

Пазар Армеец 

2015 2016 
Ръст 
в % 

2015 2016 
Ръст в 

% 
Пазарен дял 

2015 в % 
Пазарен дял 

2016 в % 
Ръст в 

% 

Общо 1 573 050 981 1 622 270 657 3.13 207 790 849 182 334 387 -12.25 13.21 11.24 -1.97 

Каско 484 222 682 511 676 946 5.67 112 999 137 109 667 524 -2.95 23.34 21.43 -1.90 
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Гражданска 
отговорност 

590 217 891 620 965 314 5.21 58 760 215 42 226 512 -28.14 9.96 6.80 -3.16 

 

Резултатите по автомобилно застраховане са следствие от наложената пазарна стратегия, която 
има за цел да ускори иновациите в продуктовата гама, съчетана с бързо и адекватно обслужване, 
създаване на база за развитие на дистрибуционна мрежа и постигане и запазване на стабилен 
технически резултат. Техническият резултат по застраховка „Гражданска отговорност“ на 
автомобилистите през 2016 г. повлия отрицателно върху някои индикатори на Дружеството и неговото 
подобряване е главният приоритет пред Управителния съвет в следващия  тригодишен период. 
 
 „Каско“ на МПС 
 

ЗАД „Армеец“ АД запазва водещата си позиция на най-предпочитан застраховател на пазара по 
застраховка „Каско“ на МПС с пазарен дял от 21.43%.  

Намалението на премийния приход е резултат от външни фактори, като навлизане на няколко 
нови компании на пазара по „Каско“ на МПС, част от които провеждат агресивна политика, така и 
резултат на целенасочена политика на Дружеството по саниране на портфейла с цел намаление на 
квотата на щетимост, включваща увеличение на премията за рискови марки и отделни рискови 
автомобили, предоговаряне на ценови условия с корпоративни клиенти, отказ за сключване на 
застраховки, завишен контрол върху подписваческия процес, промяна на ликвидационния процес с цел 
строг контрол върху размера на изплащаните обезщетения. Целият този комплекс от мерки води до спад 
на премийния приход. 
 Застраховката „Каско“ на МПС ще продължава да бъде основната за компанията линия бизнес, 
като целта е задържане на лидерската позиция по застраховката, но при печелившо развитие на бизнеса 
и брутна квота на щетимост под 60 %. Мерките, предприети през 2016 г., ще продължат да се прилагат и 
развиват, в съчетание с нови такива. 
 
 „Гражданска отговорност“ на автомобилистите 
 

„Армеец“ АД заема 7-мо място с пазарен дял от 6.8 % (9.96 % за 2015 г.) по тази линия бизнес, 
като намалява с 28.14 % брутния премиен приход по застраховка „Гражданска отговорност“ на 
автомобилистите на база предварителни данни на КФН. Традиционните пазарни лидери и някои нови 
играчи отчитат агресивни ръстове по тази линия бизнес.  
 Намалението на премийния приход е в резултат, както на целенасочена политика за намаление 
на обема на застраховката в портфейла, така и на мерки за подобряване на рисковия профил на 
портфейла. 
 Консервативната подписваческа и продажбена политика по застраховката ще се запази в 
следващия тригодишен период, чрез прилагане на адекватна тарифна политика с фокус върху 
нискорисковите клиентски групи, развитие на селекцията на риска с помощта на информационните 
системи, активни ликвидационни мерки за подобрение на квотата на щетимост, като крайната цел е 
оздравяване на портфейла по застраховката и подобряване на техническия резултат. 

 
 
 

Имуществено застраховане 
 

ЗАД „Армеец“ АД регистрира спад на премийния приход със 7.06 % по предварителни данни на КФН 
към 31.12.2016 г. и заема 8-мо място на пазара с 4.81 % пазарен дял по тази линия бизнес. УС на ЗАД 
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„Армеец“ АД определя като стратегическа линия бизнес имуществено застраховане в програмата за 
дейността на Дружеството в следващия тригодишен период 2017 г. – 2019 г.  

Продажбените резултати на ЗАД „Армеец“ АД през 2016 г. по имуществени и инженерни застраховки 
се определят в голяма степен от действието на фактори, които са в съответствие с капиталовите 
изисквания по Платежоспособност II във връзка със записване на големи рискове и осигуряване на 
достатъчност на премията. Друга група фактори, които оказват влияние на резултатите на Дружеството 
са пазарни, повлияни от макроикономическата среда и агресивната продажбена политика на основните 
играчи. Застрахователните продукти от клас „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“ 
попадат в предпочитан от всички участници на пазара сегмент поради умереното и прогнозируемо 
проявление  на рисковете и добрите технически резултати. Резултатите на ЗАД Армеец АД, макар и с 
незначителен спад през 2016 г., продължават традиционно да гарантират положителен технически 
резултат на портфейла.  

Продажбените резултати са отражение на закономерности и обективни фактори на българската 
икономика, които водят до оттегляне на чуждестранни инвеститори от страната и намаляване на  
търсенето на застрахователни услуги. При ръст в предходните години, през 2016 г. застрахователният 
пазар по клас застраховки „Пожар и Природни бедствия“ и „Щети на имущества“  реализира спад от 
7.55% в условията на монополизиран пазар по имуществено застраховане от някои конкурентни 
компании и застрахователни брокери, в т.ч. наличие на активно презастраховане и фронтиране на 
рискове. В допълнение се наблюдава преразпределение на бизнеса на общо застрахователния пазар и 
пренасочване на посреднически портфейли към компании с програми за допълнително стимулиране на 
посредниците, високи нива на комисионни възнаграждения и ценова нелоялна конкуренция. Продължава 
утвърдената консервативна политика на Дружеството по отношение записване на големи корпоративни 
и специфични рискове. Консервативна е и подписваческата политика  на Дружеството по отношение на 
записване на селскостопански застраховки и поддържане на дела им не повече от 14% в портфейла на 
Дружеството по клас „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущества“.  
 

Развитие на премийния приход на ЗАД „Армеец“ АД в периода 2010 г. –  2016 г. 
 

 
 

Като първи етап на стратегическата програма за балансиране на портфейла чрез увеличаване на 
дела и пазарната позиция по имуществено застраховане, през 2016 г. стартира цялостно продуктово 
обновяване, като се запазват всички застрахователни покрития, предлагани на българския 
застрахователен пазар и се гарантира международен стандарт на застрахователни и 
презастрахователни решения. През 2017 г. ще приключи процесът на иновиране на цялата продуктова 
гама на Дружеството, в т.ч. на полицата на база „Всички рискове“.  

Номенклатурата на Дружеството обхваща широка гама от застрахователни продукти, както 
следва:  

 
Застраховка за домашно имущество  
 Застраховка „Защитен дом“ 
 Застраховка „Защитена фамилия“ 
Застраховки за малки и средни предприятия и големи индустриални обекти 
 Застраховка „Защитено имущество“ 
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 Застраховка „Индустриален пожар“ 
Застраховка за строително – монтажни рискове 
 Застраховка „Всички рискове на предприемача“ 
Селскостопански застраховки 
 Застраховка „Животни, птици и кошери с пчели“ 
 Застраховка „Земеделски култури“ 
 Застраховка „Трайни и горски насаждения“ 

 
Подписваческа политика и резултат през 2016 г. по имуществено застраховане 

 
Подписваческата политика на Дружеството е насочена към прецизирано предлагане различните 

продукти и балансирано развитие на портфейла, увеличаване дела на масовите застраховки за 
домашно имущество  и на тези за корпоративните рискове. Дружеството поддържа по-консервативна 
подписваческа политика по отношение записване на корпоративен бизнес (четвърти рисков клас 
дейност) и застраховане на специфични рискове и съоръжения - петроло-химически рискове, минни 
рискове, соларни паркове, ветрогенератори, МВЕЦ, електроцентрали за производство на 
електроенергия чрез газификация и когенерация на биомаса и други. В портфейла на Дружеството по 
застраховки „Индустриален пожар“ и „Защитено имущество“ преобладават обекти от първи и втори 
рисков клас (по отношение на вид дейност). През 2016 г. в портфейла на Дружеството по клас 
застраховки „Пожар  и природни бедствия” и „Щети на имущества” са сключени 36 682 брой полици: 

Застраховките на Домашно имущество преобладават в портфейла на Дружеството, като същите 
представляват 71 % от сключените в Дружеството полици по клас „Пожар и природни бедствия” и „Щети 
на имущества”, като реализират 26 % от начисления премиен приход. Над 70 % от премийния приход се 
реализира от застрахователните продукти, насочени към бизнеса. 

 
Графика №3 

 
 

 
Технически резултати по застраховки клас „Пожар и природни бедствия и  „Щети на имущества“ 
 

Изплатените застрахователни обезщетения през 2016 г. по застраховки клас „Пожар и природни 
бедствия“ и „Щети на имущества“ представляват 3.6 % от общата сума на изплатените от Дружеството 
обезщетения по всички видове застраховки. 

Отчита се 7 % ръст в изплатените застрахователни обезщетения по клас „Пожар и природни 
бедствия“ и 28 % намаление в изплатените обезщетения по клас „Щети на имущества“. Кумулативно 
техническият резултат по линията бизнес е положителен, но сравнително малкият портфейл е изложен 
на флуктуации при незначително отклонение на изплатените обезщетения.  
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Управителният съвет на ЗАД „Армеец“ АД поставя амбициозна задача за увеличение на 

портфейла през следващите три години чрез увеличаване на продажбите на стратегическите за 
Дружеството продукти, като Домашно имущество, Индустриален пожар и Имущество за малък и среден 
бизнес чрез всички канали за продажби.  

Главна стратегическа цел за 2017 г. и за следващите три години е Дружеството да се 
позиционира на пазара по имуществено застраховане, увеличавайки пазарния си дял на 10 % по клас 
застраховки „Пожар и природни бедстивя“ и „Щети на имущества“ до 2019 г. 

Дистрибуционните канали, чрез които Дружеството разпространява застрахователни продукти са 
собствени канали, агенции и застрахователни агенти, както и външни канали. Брокерите са основен 
външен канал за дистрибуция, като Дружеството ще разработи корпоративни канали за продажба, като 
се фокусира върху работата с корпоративните брокери, ще продължи да развива банкови канали и да се 
позиционира в банково застраховане. 

През 2017 г. Дружеството ще продължи да прилага прецизна подписваческа политика по 
отношение на селскостопанските застраховки и при записване на специфични и големи рискове и/или 
надвишаващи фирмения капитал на Дружеството.  
Пазарната стратегия ще се основава на иновативна продуктова политика, съчетана с бързо и адекватно 
клиентско обслужване, непрестанно развиваща се дистрибуционна мрежа и стабилно финансово 
състояние, гарантиращо положителен технически резултат за Дружеството. 
 

Транспортно застраховане 
 
В клас „Транспортно застраховане“ се включват „Застраховка на товари по време на превоз“ /Карго/ и 

застраховка „Отговорност на превозвача на товари по шосе“. 
През 2016 г. в сравнение с 2015 г. се наблюдава намаление на общия премиен приход с 10.5 % или в 

абсолютна сума със 149 261 лева. Отчита се увеличаване на броя на сключените застрахователни 
договори през 2016 г. в сравнение с предходната година с 19% по застраховка „Карго“ и 9% по 
застраховка „Отговорност на превозвача на товари по шосе“. 

Застраховките се продават на база директни продажби и чрез застрахователни посредници, като 
през 2016 г. основен дял заемат застрахователните брокери с 60% по застраховка „Карго“ и 50% по 
застраховка „Отговорност на превозвача на товари по шосе“. 

През 2016 г. е налице стабилна тенденция в продажбите на застраховките от този клас, като се 
разчита на доброто сътрудничество със застрахователните посредници. 

През 2016 г. в сравнение с 2015 г. се наблюдава намаление на изплатените застрахователни 
обезщетения с 55% по застраховка „Карго“ и увеличение с 19% по застраховка „Отговорност на 
превозвача на товари по шосе“. Налице е внимателно прецезиране на приетия риск, но отчитайки 
естеството на застраховките винаги е възможно реализирането на щета с по-висок размер. От друга 
страна не е за пренебрегване и фактът, че застраховка „Отговорност на превозвача на товари по шосе“ е 
от т.н. „опашати застраховки“ с възможност за иск от страна на правоимащия до 1 година от датата на 
събитието и 5 годишен давностен срок.  

Техническият резултат по този клас застраховане е положителен, като структурата на 
презастрахователната програма и предоговаряне на условията на „Карго“ договори с големи клиенти ще 
бъдат обект на анализ в следващия отчетен период. 

 
Планът за 2017 г. в клас „Транспортно застраховане“ е консервативен и отчита възприетата политика  

на внимателна селекция на рисковете в среда, зависима от икономическата рамка и активността на 
стокооборота, в т.ч. промяна на нагласите на клиентите на договаряне без включена застраховка „Карго“.  
Основните цели за 2017 г., както и за следващ тригодишен период са запазване на тенденцията за 
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сравнително стабилна насока в премийния приход при прилагане на подход за прецизиране на приетия 
риск. 
 

Авиационно застраховане 
 
Авиационно застраховане е важна линия бизнес за ЗАД „Армеец“ АД, но с ограничен пазарен 

потенциал и ограничения, свързани с капиталови изисквания в условията на Директива 
Платежоспособност II.  

През 2016 г. ЗАД „Армеец“ АД запазва лидерска позиция и по Авиационно застраховане. 
Продажбите през отчетния период са стабилни и в следващите три години компанията си поставя за цел 
да запази стабилен премиен приход. Брутният технически резултат през 2016 г. е положителен, но силно 
зависим от цената на факултативно презастраховане на международните пазари. Авиационно 
застраховане е логично включено в структурата на управление по презастрахователната дейност на 
Дружеството. С цел по-коректно определяне на квотата на разходите, която се влияе от методологията 
на разпределение на административните разходи, в тази линия е справедливо да се разпределят 
реалните разходи, които са ниски. От друга страна отстъпените презастрахователни премии са почти 
равни на записаните, тъй като компанията не би следвало и в бъдеще да задържа риск, а да 
презастрахова 100 % от риска.  Дружеството ще продължи да търси възможности за разширяване на 
портфейла с клиенти извън групата и в границите на Директивата Платежоспособност II. 

 
Морско застраховане 
 
През 2016 г. се наблюдава незначителен спад в премийния обем на Дружеството, което се дължи 

на решението на мениджмънта за ограничаване на активно презастраховане, ограничени възможности 
за записване на рискове от презастрахователите по отношение на флаг / мениджмънт на кораб и строга 
подписваческа дисциплина. В резултат на подписваческата дисциплина, ограниченията, които са 
наложени от презастрахователните договори и прецизирането на рисковете, квотата на щетимост по 
този клас застраховки е ниска. За 2016 г. са изплатени 128 402 лв., докато генерираният премиен обем е 
в размер на 1 281 209 лв. В следващите три години политиката на управление на продажбите по този 
клас застраховане ще бъде запазена. 

 
Застраховане на Отговорности 
 
Пазарният размер на записания премиен приход по линия на Отговорности по предварителни 

данни към 31.12.2016 г. на КФН е в размер на 40 226 073 лв., като пазарът отчита ръст от 7.33 % спрямо 
предходния отчетен период.   

Съгласно предварителни данни на КФН за 2016 г. ЗАД „Армеец“ АД заема седма позиция по 
„Отговорности“, с пазарен дял от 6,5 %, който през последните пет години варира между 6,37 % и 8,3%. 
Приходът от застраховки „Отговорности“ за 2016 г. е 2 615 хил. лв., като делът им от общия приход на 
ЗАД „Армеец“ АД е 1.4 %. Издадени са общо 7 711 застрахователни полици. За 2016 г. се наблюдава 
ръст от 9 % или 226 хил. лв., въпреки решението на Управителния съвет за преустановяване 
предлагането на някои видове професионални отговорности, които се оценяват като високо рискови, 
като отговорност на частни съдебни изпълнители, или с незадоволителна съвкупност, като 
професионална отговорност на синдици  и отговорност за клинично проучване. Постигнат е положителен 
технически резултат по класа „Отговорности“ в размер на 2 166 472 лв. брутен резултат, съответно 2 234 
706 лв. нетен технически резултат с ефекта на презастраховане.  

 
Наблюдава се тенденция към спад на изплатените обезщетения, като през 2016 г. те са с 85 % 

спрямо изплатените през 2015 г.  
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Изплатени застрахователни обезщетения по продукти „Отговорности“ 
 

Таблица № 4 

Застраховки 
„Отговорно-

сти” 

година ръст/спад 

2016  2015  2014  
  

изплатени 
обезщетения 

дял 
изплатени 

обезщетения 
дял 

изплатени 
обезщетения 

дял 2015 / 2014 2016/ 2015 

76 894 0.1% 505 039 0.4% 1 089 926 1% -54% -85% 

 
Управителният съвет на ЗАД „Армеец“ АД приема консервативен, но стабилен подход на 

планиране и управление на продажбите за следващия тригодишен период, като отчита ограничаване на 
експозицията към нежелани рискове, но умерено позициониране на пазара по отговорности като 
Професионална отговорност на адвокати, нотариуси, Обща гражданска отговорност /ОГО/ и други. 
Прогноза за  развитието на застраховки „Отговорности“ за периода 2017 г. - 2019 г. има за цел да запази 
доброто пазарно присъствие на Дружеството и положителния техническия резултат на продуктовата 
линия. Непосредствените задачи, които Управителният съвет на Дружеството е заложило за решаване 
са актуализиране и иновиране на продуктовата гама, актуализиране на подписваческите лимити и 
оторизации. Увеличаване на продажбите в нискорисковия сегмент на професионални отговорности и 
ОГО, предлагане на определени продукти предимно като подкрепящ бизнес при продажба на други 
застраховки, като Професионална отговорност в строителството със СМР, Отговорност на работодателя 
с ОГО, разширяване на обема от застраховки с ниска и нулева щетимост са мерките, които ще изведат 
Дружеството на позиция да бъде предпочитан застраховател на „Отговорности“ на българския 
застрахователен пазар.  
 

Рисково застраховане 
  
Пазарният размер на записаните премии по предварителни данни на КФН по рисково 

застраховане е с ръст от 5.29% и възлиза на 98 372 254 лв., в т.ч. 46 334 031 лв. по застраховка 
„Заболяване“, по която ЗАД „Армеец“ АД не извършва продажби. С ръст от 6.25 % по застраховка 
„Помощ при пътуване“ ЗАД „Армеец“ АД запазва лидерската си позиция с пазарен дял 22.14 %. 

Рисково застраховане е важен сегмент от портфейла на ЗАД „Армеец“ АД, като по застраховка 
„Помощ при Пътуване“ и „Злополука“ (без застраховка „Заболяване“) Дружеството е пазарен лидер с 
традиционно добри пазарни и технически показатели.  
 

Премиен приход и дял в портфейла на застраховки от клас Рисково застраховане 
 
           Таблица № 5 

Видове 
застраховки 

2016 2015 

 Премиен приход 
в лв. 

Относителен дял Премиен приход 
в лв. 

Относителен дял 

Помощ при 
пътуване 

4 224 839 2.3% 3 974 793 1.9% 

Злополука 3 699 290 2.0% 3 725 432 1.8% 

 
Управителният съвет на ЗАД „Армеец“ АД си поставя за цел да запази водещата първа пазарна 

позиция на Дружеството по застраховка „Помощ при пътуване“, като с цел подобряване квотата на 
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щетите въвежда по-консервативната подписваческа политика по отношение на някои канали на 
продажби. В същото време, като отчита неизбежната дигитализация на продажбите, Дружеството 
стратира проекти и планира позициониране в он-лайн продажбите.   

Застраховка „Злополука” запазва обема на премийния приход през 2016 г., с незначително 
намаление по-малко от 1 % или 26 хил. лв. спрямо предходната 2015 г., което се дължи основно на 
намалението в активното презастраховане с 43 хил. лв. поради промяна в политиката на компанията по 
отношение на активното презастраховане.  
 

Презастраховане 
 
Качеството на презастраховането е ключов фактор в политиката на Дружеството. При изготвяне на 

своята презастрахователна политика за 2016 г., Дружеството си е поставило следните цели:  

 Осигуряване на добро разпределение на рисковете, поети от компанията, посредством 
внимателно подбрана презастрахователна защита.  

 Предпазване на Дружеството от акумулиране на рискове, особено на такива с катастрофичен 
характер. 

 Оценка и изравняване на рискове по различните видове застрахователни покрития. 

 В съответствие с Директивата Платежоспособност II осигурява възможност за приемане на 
рискове с лимит на отговорност, надвишаващ наличния капитал.  

 Намаляване на разходите на капиталови средства, в случай на настъпване на неблагоприятни 
събития, които могат да доведат до необходимост от тяхното ползване.   

 Получаване на ноу-хау от презастрахователните партньори.  

 Контакти с изтъкнати международни презастрахователни компании.  
С оглед максимална защита на интересите на ЗАД “Армеец“ АД, Дружеството е разработило 

презастрахователна програма с основа цел осигуряване на стабилност на портфейла и защита на 
акционерите и доверителите. Програмата е изготвена въз основа на задълбочен анализ на риска и 
застрахователно - техническите параметри, на база постигнати резултати, изискванията на Директива 
Платежоспособност II и прогноза за бъдещото развитие на компанията. Презастрахователните договори 
на  ЗАД „Армеец“ АД обхващат основните видове предлагани застраховки, съответстват както на 
Общите условия, разработени от Компанията, на нейните подписвачески правила, така и на 
непрекъснато променящите се пазарни тенденции и нужди. Презастрахователната програма отговоря на 
изискванията на Кодекса на застраховане, като сключените договори съдържат всички необходими 
елементи, осигуряващи своевременно изплащане на обезщетенията по настъпили застрахователни 
събития, оптимално разпределение на риска и защита от неблагоприятни събития, които могат дори и 
временно да засегнат финансовата стабилност на Дружеството. През 2016 г. Дружеството използва и 
нов квотен презастрахователен договор по “ГО на автомобилистите“.  

Презастрахователите, с които АД „Армеец“ АДАД поддържа дългосрочни и открити 
взаимоотношения, притежават всички изискуеми рейтинги съгласно международните стандарти. 
Рисковете ни споделят компании като: “Swiss Re”; “Hannover Re”; “Partner Re”; “Allianz”, “Sompo“; “Amlin” и 
други световно известни презастрахователи.  

Презастрахователната политика на ЗАД „Армеец“ АД през 2017 г. – 2019 г. ще се развива в 
тенденция към широкомащабна протекция на портфейла, записван от компанията в съответствие с 
Директивата Платежоспособност II. С оглед балансиране на портфейла на Дружеството, 
презастрахователната политика на ЗАД „Армеец“ АД ще бъде насочена към гъвкаво използване на 
подходящи методи на презастраховане, съответствуващи на подобряващата се финансова стабилност 
на отделните застраховки и съобразно с конюнктурата на презастрахователния пазар. По-нататъшно 
разширяване капацитета на протекциите по непропорционални по вид договори, които да защитават 
портфейла на АД „Армеец“ АД срещу катастрофични рискове. Внимателно ще се анализира и преценява 
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необходимостта от квотни презастрахователни договори, които са обвързани с актюерски разчети не 
само от наша страна, но и от страна на регулаторните институции в България и в Европейския съюз.  

 
Активно презастраховане участва във формиране на портфейлите на някои международни 

дружества, като ЗАД „Армеец“ АД не извежда като своя стратегическа линия и намалява дела на 
активното презастраховане през отчетната 2016 г.  
 

Анализ и структура на разходите за обезщетения към 31.12.2016 г.  
 

В края на 2016 г. Управителният съвет на ЗАД „Армеец“ АД предприе комплекс от мерки за 
подобряване на процесите и ефективността на оценка и изплащане на застрахователни обезщетения. 
Към 31.12.2016 г. е реализиран спад на изплатените обезщетения спрямо предходната година с 8 %, 
което е в размер на 9 489 236 лв. Този резултат се дължи на фактори с противоположно действие, като 
намаление с 14 662 369 лв. на плащания по застраховка „Каско“ и значително увеличение на 
плащанията по застраховки „Зелена карта“ и „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. 
Увеличението на застрахователните плащания в абсолютна сума по задължителна застраховка 
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите е 7 226 660 лв. Това увеличение се дължи основно на 
нараснали плащания по неимуществени щети, докато плащанията по имуществени щети се запазват на 
нивото от предходната 2015 г. 

Влиянието на изплатените щети от градушката в гр. София от 08.07.2014 г., от които през 2016 г. 
бяха платени 2 765 хил. лв., а през 2015 г. бяха изплатени щети на стойност 18 015 хил. лв. е с 
положителен ефект на 17 % спад на изплатените обезщетения по застраховка „Каско“ на МПС. След  
елиминиране на ефекта на щетите от градушката, увеличението на плащанията е в размер на 588 хил. 
лв. или 0.8 %. 

Управителният съвет на ЗАД „Армеец“ АД поставя като основен приоритет в програмата за 
управление на Дружеството в периода 2017 г. – 2019 г. подобряване на техническия резултат на 
застраховките по автомобилно застраховане чрез продуктово развитие, комплекс от правила и 
процедури в подписваческата и в ликвидационната дейност, в т.ч. подобряване  рентабилността на 
външните за Дружеството договори с изпълнители.  
 
Динамика на структуроопределящите квотата на щетите на портфейла на ЗАД „Армеец“ АД 
платени обезщетения по видове застраховки през периода 2014 г. – 2016 г. 

Графика №4 
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А.3 Резултати от инвестиции  

 
Дружеството прилага консервативен подход при инвестиране, съчетан с трайно и постоянно 

оптимизиране на застрахователния портфейл. Концентрацията на инвестиции в държавни облигации, 
издадени от Република България, е в съответствие с инвестиционната политика на ЗАД „Армеец“ АД, 
целяща намаляване на пазарния риск и съответно на капиталовите изисквания за Платежоспособност 
(КИП). 

 
Резултатът от инвестициите на ЗАД „Армеец“ АД през 2016 г. в  хил. лв. са представени в таблицата по-
долу : 

Таблица №6 
 

  
Хил. лв. 

Приход от наем на инвестиционни имоти 337 

Лихвени плащания от ценни книжа 1 195 

Приходи от дивиденти 981 

Положителни разлики от преоценка на ценни книжа 12 895 

Общо 15 408 

Отрицателни разлики от преоценка на ценни книжа 9 668 

Нетен резултат /печалба/ 5 740 

 
 

А.4  Резултати от други дейности 
 
Точката не е приложима за ЗАД ”Армеец” АД. 
 
А.5  Друга информация 
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В следващия тригодишен период дейността на Дружеството ще се определя от политиката за 
управление на риска, продажбената и подписваческа политика, насочени към спазване на капиталовите 
изисквания и гарантиране на финансова стабилност, открита и прозрачна политика на разпространение 
на застрахователните продукти. 

 
Главните стратегически цели на ЗАД „Армеец“ АД за следващия отчетен период са: 

o Подобряване на техническия резултат на целия застрахователен портфейл; 
o Блансиране на портфейла с ръст в имущественото и корпоративното застраховане, 

позициониране в печеливши пазарни сегменти, селекция на рисковете и активно 
управление на застрахователния портфейл;  

o Поддържане на адекватна резервираност и презастрахователна защита на дружеството; 
o Оптимизиране на разходите чрез комплекс от мерки в областта на застрахователните 

плащания и на аквизиционните и административни разходи. 
 
Политиката на продажби и в бъдеще ще се базира на пазарната статистика с отчитане на 

регулаторните корективи, както и на историческия опит, резултатите и стратегическите цели на 
дружеството. Дистрибуционните канали, чрез които дружеството разпространява застрахователни 
продукти, ще продължат да бъдат собствени канали, агенции и застрахователни агенти, както и външни 
канали. Брокерите са основен външен канал за дистрибуция, като дружеството ще продължи да развива 
банкови канали и да се позиционира в банково застраховане.  

Дружеството планира да оптимизира квотите на щетимост и бъдеща селекция на записваните 
рискове. Очакванията на Управителния съвет са през 2017 г. и през 2018 г. да бъде преодоляно 
негативното влияние на бизнеса, записван в предходни периоди, върху квотата на щетите и брутния 
резултат по застраховка  „Гражданска отговорност“, свързана с притежаването и използването на МПС.   

Нетните резултати по отделните линии бизнес ще продължат да се влияят положително от 
презастрахователните договори. 

Селекцията на риска и активните мерки по отношение намаляване на застрахователните 
обезщетения ще доведат до реално подобрение на квотите на щетите по автомобилно застраховане, 
като при застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ това подобрение е по-видимо към 
края на 2019 г.   

ЗАД „Армеец“ АД залага повече от 7% средногодишен ръст на продажбите за следващия 
тригодишен период. Този ръст ще гарантира на дружеството запазване на лидерските позиции на 
общозастрахователния пазар в България. ЗАД „Армеец“ АД ще запази позицията на най-предпочитан 
застраховател по застраховка „Каско“ на МПС, застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ и ще 
повиши пазарния си дял по имуществената линия бизнес, включваща застраховки „Пожар и природни 
бедствия“ и „Щети на имущество“. Прогнозата се базира на умерен риск апетит, при спазване на 
капиталовото изискване и подписваческите правила на дружеството.  

 
ЗАД „Армеец“ АД не планира да развива активни продажби по линията на финансови рискове и 

активно презастраховане.  
 
Б. СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ 
 
Б.1 Обща информация относно системата на управление 
 
През 2016 г. настъпиха промени в органите на управление, които не доведоха до промени в 

основните принципи на управление. 
От 01.01.2016 г. влезе в сила нов Кодекс за застраховането (обн. В ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г.). 

С него в българското законодателство бе въведена Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и 
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на Съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна и 
презастрахователна дейност, известна като Платежоспособност II (Solvency II). 
 Европейската директива Платежоспособност II (Solvency II) създава обща правна рамка за 
Европейския съюз в областта на застраховането и презастраховането, като определя изискванията за 
платежоспособност и риск, на които следва да отговарят застрахователните и пенсионни компании, 
извършващи дейността си в Европа. 
 ЗАД „Армеец“ АД извърши необходимите промени, за да отговаря на изискванията на 
действащия закон и директивата за Платежоспособност II. 

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

Членовете на УС се избират от НС, като същият може да ги заменя по всяко време. Мандатът на 
членовете на УС е пет години, като след изтичане на срока на мандата, Управителният съвет 
продължава да изпълнява функциите си до избирането на нов състав на съвета.  

По отношение на членовете на УС действат ограниченията за извършване на конкурента на 
Дружеството дейност и те нямат право от свое име или от чуждо име да извършват търговски сделки, да 
участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, 
управители или членове на съвети на други дружества, когато се извършва дейност, конкурентна на 
дружеството без изричното съгласие на НС на дружеството.  

УС, с одобрението на НС, избира от състава си изпълнителни директори, като ги овластява да 
представляват дружеството и определя обема на представителната им власт. Овластяването може да 
бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват и управляват 
дружеството се вписват в Търговския регистър. 

УС осъществява следните функции и правомощия: 

 организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на НС; 

 организира дейността на Дружеството, определя застрахователната и финансовата политика в 
съответствие с действащото законодателство, Устава и решенията на Общото събрание; 

 приема управленска и организационна структура на Дружеството; 

 приема програма за дейността на Дружеството за срок от три години, която актуализира 
ежегодно; 

 приема вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори; 

 приема политики, процедури и вътрешни правила необходими за дейността на Дружеството; 

 приема правилник за работата си;  

 приема общи условия, тарифи и застрахователно-технически планове по класовете застраховки 
и отделните застрахователни продукти; 

 предлага на общото събрание на акционерите да вземе решения за увеличаване и намаляване 
на капитала; 

 избира, назначава и освобождава лицата, осъществяващи ръководството на следните ключови 
функции:  

 функция по управление на риска - риск мениджър; 

 функция по вътрешен одит – директор на дирекция „Вътрешен одит”; 

 актюерска функция – отговорен актюер; 

 функция за съответствие – ръководител на функцията за съответствие. 

 обсъжда и решава всички въпроси, които са извън компетентността на Общото събрание и 
Надзорния съвет. 

 
УС на Дружеството представя пред Общото събрание на акционерите годишен отчет за 

изпълнението на програмата за дейността на Дружеството и на приетите политики. 
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Надзорният съвет се състои от дееспособни физически и/или юридически лица, които отговарят на 
изискванията на Кодекса за застраховането. Те подлежат на одобрение и са получили такова одобрение 
от Заместник - председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление 
„Застрахователен надзор”, преди вписването им в търговския регистър. Най-малко една трета от НС се 
състои от независими членове – физически лица, отговарящи на изискванията на Кодекса за 
застраховането.   

Към 31.12.2016 г. членове на Надзорния съвет на ЗАД „Армеец“ АД са: "Химимпорт" АД, ЕИК 
000627519, "Централна кооперативна банка" АД, ЕИК 831447150 и Иванка Данева Гайдарджиева. 

Мандатът на НС е пет години. След изтичане срока на мандата, НС продължава да изпълнява 
функциите си до избирането на нов състав на съвета. Членовете на НС могат да бъдат освободени от 
длъжност и преди изтичането на мандата, за който са избрани. Членовете на Надзорния съвет могат да 
бъдат преизбирани без ограничения. Сред членовете на надзорния съвет са спазени принципите за 
разнообразие в образованието и професионалния опит. 

Към 31.12.2016 г. членове на Управителния съвет на ЗАД „Армеец“ АД са: Александър Керезов, 
Миролюб Иванов, Константин Велев, Диана Манева, Вася Кокинова – Моллова, Валентин Димов и Галин 
Горчев. 

През годината са осъществени персонални промени в състава на Управителния съвет. 
С решение на Надзорния съвет като член на Управителния съвет бе освободена г-жа Цветанка 

Крумова. 
След одобрение от страна на Комисията за финансов надзор и органите на компанията, се 

сформира нов екип на Управителния съвет на ЗАД „Армеец“ АД: 
Г-н Миролюб Иванов е вписан за член на Управителния съвет и изпълнителен директор; 
Г-н Константин Велев е вписан за член на Управителния съвет и изпълнителен директор; 
Г-жа Диана Манева е вписана за член на Управителния съвет и изпълнителен директор; 
Г-жа Вася Кокинова – Моллова е вписана за член на Управителния съвет и изпълнителен 

директор. 
Членовете на управителните органи са дали необходимите декларации относно участията си в 

управителни и контролни органи на други търговски дружества. 
Членовете на управителните органи изпълняват съвестно своите отговорности при взимане на 

решения се отнасят справедливо към акционерите, присъстват редовно на заседанията, предварително 
се запознават с материалите и безпристрастно изразяват своето мнение, спазват стандартите за делово 
поведение и етика, избягват действия, позиции или интереси, които са в конфликт с интересите на 
дружеството или които създават впечатление, че съществува такъв конфликт. 

Изпълнителните директори се отчитат редовно за дейността си пред Управителния съвет. 
Спазва се изискването Управителният съвет да заседава най-малко един път в месеца. 

Директорите присъстват на заседанията при необходимост. Спазват се установените процедури по 
определяне на датата, мястото, часа и дневния ред на заседанията, обсъждане на материалите, 
вземане на решенията и водене на протокола на заседанията. 

Членовете на управителния орган имат пълен достъп до мениджмънта на дружеството. 
Продължава установената практика тримесечните и годишните отчети за дейността да се 

изготвят прецизно и своевременно, да се обсъждат задълбочено от управителния орган на дружеството 
и да се изпращат в определените срокове на Комисията за финансов надзор. 

В страницата на дружеството в Интернет се съдържат данни за дружеството и телефоните за 
комуникация с него, годишният финансов отчет на дружеството и други данни за дружеството, които 
представляват интерес за потребителите. 

Членовете на Надзорния и Управителния съвет са получили възнаграждения за 2016 година. 
Членовете на Надзорния и Управителния съвет не са придобивали, притежавали или 

прехвърляли акции на дружеството  през 2016 година. 
За 2016 г. няма придобити или прехвърлени собствени акции, посмисъла на чл. 187д от ТЗ. 
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Уставът на дружеството не съдържа ограничение за членовете на Надзорния съвет и 
Управителния съвет да придобиват акции на дружеството. 

Членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет не участват в търговски дружества като 
неограничено отговорни съдружници. 

През 2016 година дружеството не е сключвало с членове на Надзорния съвет и Управителния 
съвет или свързани с тях лица договори, които да излизат извън обичайната му дейност или съществено 
да се отклоняват от пазарните условия. 

 
Б.2 Изисквания за квалификация и надеждност   
 
През 2016 г. ЗАД “Армеец“ АД съблюдава политика за квалификация и надеждност, изградена 

като „Вътрешни правила за Квалификация и надеждност“ на ЗАД „Армеец“ АД .  
Дружеството оценява квалификацията и надеждността, съгласно изискванията на действащия 

Кодекс за застраховането (КЗ) на:  
1.1. членовете на Надзорния и Управителния съвети, вкл. независимите членове на Надзорния 

съвет;  
1.2. прокурист/и;  
1.3. търговски пълномощник / пълномощници;  
1.4. други лица, оправомощени да управляват и представляват дружеството /ако има такива/, 

извън тези по предходните точки 1.1- 1.3;  
1.5. лицата, ръководещи звената, изпълняващи ключовите функции по смисъла на чл. 78, ал. 1 

от КЗ /управление на риска, функция за съответствие, функция по вътрешен одит, актюерска функция/; 
1.6. лицата, заемащи ръководни длъжности, съгласно организационната структура на 

дружеството;  
1.7. служителите в дирекция „Вътрешен одит”.  
Ключови ръководни длъжности са тези по т.1.1 – 1.3, включително, посочени в предходното 

изречение. 
Служители на ключови функции са лицата, които ръководят ключовите функции по чл. 78, ал. 1, 

т. 1 - 4 от КЗ. Тези служители трябва да отговарят на изискванията на КЗ и подлежат на оценка за 
тяхното спазване, съгласно т. 1.5 по-горе. Управителният съвет може да определи и други служители на 
ключови функции, които да бъдат включени в обхвата на приложение на Вътрешните правила.  

Като ръководни длъжности по смисъла на чл. 85, ал. 1 от КЗ, организацонната структура на 
дружеството и т. 1.6 по-горе се определят следните длъжности, извън ключовите ръководни длъжности:  

Длъжностите директори на дирекции, които по организационна структура докладват 
непосредствено на Общото събрание, Управителния съвет или на член на Управителния съвет–ниво B1;  

Длъжностите заместник – директори на дирекции, директори на направления в структурата на 
дирекции, които по организационна структура докладват на директор на дирекция – ниво В-2;  

Изискванията за квалификация и надеждност към лицата, заемащи ключови ръководни 
длъжности са регламентирани и се съблюдават, както следва: 

1. Всеки член на Надзорния съвет на дружеството трябва във всеки момент да отговаря на 
изискванията за квалификация по чл. 80, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 83, ал. 2 от КЗ. Всеки член на Надзорния 
съвет на дружеството, който е избран като независим, трябва във всеки момент да отговаря и на 
изискванията за липса на свързаност по чл. 81, ал. 2 от КЗ.  

2. Всеки член на Управителния съвет на дружеството, прокурист или търговски пълномощник 
трябва във всеки момент да отговаря на изискванията за квалификация по чл. 80, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 83, 
ал. 1 от КЗ. Членовете на Управителния съвет на дружеството, които са избрани и изпълняват и 
функциите на изпълнителен директор, както и прокурист или търговски пълномощник, трябва във всеки 
момент да отговарят и на изискванията на чл. 80, ал. 4 от КЗ.  
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3. Членовете на Надзорния и Управителния съвети, прокуриста/прокуристите или търговския 
пълномощник/търговските пълномощници трябва да отговарят във всеки момент на изискванията за 
надеждност по чл. 80, ал 1, т. 3 – 9 и ал. 3 от КЗ.  

4. Спазването на изискванията за квалификация на членовете на Надзорния и Управителния 
съвет, прокуриста/прокуристите и търговския пълномощник/търговските пълномощници се удостоверява 
с документите, посочени в чл. 80, ал. 3, изр. второ и ал. 5 - 9 от КЗ, а за независимите членове на 
Надзорния съвет – и документите по чл. 81, ал. 4 от КЗ. Документите се представят от лицето, което е 
номинирано за член на Надзорния или Управителния съвет, прокурист или търговски пълномощник на 
дружеството, като:  

4.1. декларациите по чл. 80, ал. 3, изр. второ и ал. 7, 8 и чл. 81, ал. 4 от КЗ се подготвят от 
дирекция „Правно обслужване” и подписват от лицето, номинирано за съответната позиция;  

4.2. автобиографията по чл. 80, ал. 6 от КЗ се подготвя от лицето, номинирано за съответната 
позиция и се подписва от него;  

4.3. документите по чл. 80, ал. 4 от КЗ /нотариално заверено копие от диплома за висше 
образование, придобито в Република България или, съответно, легализиран превод на диплома за 
висше образование, придобито извън Република България/ и по чл. 80, ал. 7 и 8 /свидетелство или друг 
документ за неосъждане/ се представят от лицето, номинирано за съответната позиция.  

5. Членовете на Надзорния и Управителния съвети, прокуриста/прокуристите и търговският 
пълномощник/търговските пълномощници подлежат на одобряване от Заместник-председателя на КФН, 
ръководещ управление „Застрахователен надзор” при условията и по процедурата на КЗ. Заявлението 
за одобряване се подготвя от дирекция „Правно обслужване”, която го комплектова с изискуемите 
документи по КЗ и предходната точка. Когато едно лице е получило одобрение в предходно 
производство, то не подлежи на ново одобрение.  

6. Извън изискванията по КЗ, посочени в предходните точки, членовете на Надзорния и 
Управителния съвети колективно следва да притежават подходящ опит и знания, най-малко за: 
българския застрахователен пазар, бизнес стратегия и бизнес модели, система на управление, 
актюерски и финансов анализ, регулаторна рамка и изисквания. От членовете не се изисква по отделно 
да притежават експертни знания, компетентности и опит във всички сфери на дейността. Въпреки това, 
колективните знания, компетенции и опит на Надзорния и Управителния съвети, като цяло, осигуряват 
стабилно и добросъвестно управление на дружеството.  

Извън изискванията по КЗ (посочени в предходните точки) за членовете на Надзорния и 
Управителния съвети, прокуриста/прокуристите и търговския пълномощник/търговските пълномощници 
се прилагат и изискванията за надеждност, в т.ч. се изискват всички документи за установяване 
спазването на съответното изискване за квалификация и надеждност и към лицата, ръководещи звената, 
изпълняващи ключови функции. Лицата, които ръководят звената, изпълняващи ключови функции по чл. 
78, ал. 1 от КЗ следва да отговарят на следните изисквания за квалификация и надеждност:  

1.  За отговорния актюер – по чл. 97, ал. 2 и чл. 99, ал. 1 от КЗ;  
2.  За ръководителя на функцията управление на риска /риск мениджъра/ - по чл. 89, ал. 2 от КЗ;  
3. За ръководителя на функцията за съответствие /директора на дирекция „Контрол за 

законосъобразност”/ - по чл. 93, ал. 5 от КЗ;  
4.  За ръководителя на функцията за вътрешен одит – по чл. 95, ал. 3 от КЗ.  
Извън изискванията по КЗ (посочени в предходната точки) за лицата, които ръководят звената, 

изпълняващи ключови функции, се прилагат и изискванията за надеждност съгласно действащите  
„Вътрешни правила за Квалификация и надеждност“ на ЗАД „Армеец“ АД. 

В допълнение към професионалните изисквания, дружеството оценява дали лицата, заемащи 
ключови ръководни длъжности, са надеждни за осъществяването на задълженията и отговорностите, 
които са им възложени. Личната надеждност и добра репутация са предварителни условия, за да може 
едно лице да заеме съответната длъжност в дружеството. 
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Оценката за квалификация и надеждност се извършва еднократно при постъпване на служителя 
на работа и периодично най – малко веднъж годишно. Оценка може да се извърши и ad hoc по преценка 
на компетентния орган.  

Оценката на изпълнението на изискването за квалификация и надеждност се извършва както 
следва:  

1. за членовете на Надзорния и Управителния съвети, прокуриста/прокуристите и търговския 
пълномощник/търговските пълномощници - от самите органи;  

2. за ръководителя на звеното, изпълняващо функцията за вътрешен одит /директор на дирекция 
„Вътрешен одит”/ - от Надзорния и Управителните съвети;  

3. за отговорния актюер, за ръководителя на функцията по управление на риска /риск 
мениджъра/ и за ръководителя на функцията за съответствие /директора на дирекция „Контрол за 
съответствие”/ - от Управителния съвет;  

4. за всички други ключови служители – от назначаващия орган.  
Дирекция „Човешки ресурси” изисква писмена декларация, най-малко веднъж годишно, от всички 

лица, посочени по-горе, с която декларация всеки един от тях потвърждава, че отговаря на действащите 
изисквания на КЗ и на „Вътрешните правила за квалификация и надеждност“, както и декларира 
задължението си, незабавно да уведомява дружеството, в лицето на дирекция „Човешки ресурси”, 
относно всички значими факти и събития, които имат отношение към декларираните обстоятелства или 
ги променят.  
 

Б.3 Система за управление на риска, включително собствена оценка на риска и 
платежоспособността 
 

Целта на системата за управление на риска е да даде сигурност, че всички рискове, на които е 
изложена компанията, са подходящо и ефективно управлявани на база определената стратегия, 
следвайки набор от процеси и процедури, основани на ясни управленски разпоредби. Принципите 
определящи системата за управление на риска са изложени в политика на ЗАД ”Армеец”АД за 
управление на риска, която политика е основополагаща за всички останали политики и насоки, свързани 
с риска.  

Рамката за управление на риска се основава на следните четири процеса: 
 
Идентифициране на рисковете  
 
Целта на процеса на идентифициране на рисковете е да даде сигурност, че всички съществени 

рискове, на които е изложена компанията, са надлежно идентифицирани. За тази цел дирекция 
„Управление на риска“ взаимодейства с основните бизнес направления, като по този начин 
идентифицира основните рискове, оценява тяхната значимост и осигурява адекватни мерки за 
смекчаване съгласно устойчив управленски процес. Процесът се съобразява и с възникващите рискове.  

 
Измерване на рисковете  
 
След като рисковете са идентифицирани, преминаваме към тяхното измерване съгласно приноса 

им към КИП, използвайки качествени и количествени методики, които са съответстващи на пазара и 
подходящи за рисковия профил на компанията. Използваме еднакви данни за измерване на рисковете и 
КИП, което осигурява адекватно покритие за всеки отделен риск в случай, че той бъде материализиран.  

 
Управление и контрол на рисковете 
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С оглед сигурността, че рисковете се управляват съгласно заложена стратегия, компанията 
следва рамка на склонността за поемане на рискове и  подпомага ефективния подбор на рисковете, 
които Дружеството желае да поеме, избегне, задържи или смекчи, както и процедурите за мониторинг и 
докладване. Целта на рамката е да зададе желаното ниво на риск, като по този начин ограничи 
прекомерно поемане на риск. Въведени са процеси на ескалиране, които са пропорционални на степента 
на нарушение на допустимата стойност, с цел да се осигури, че на подходящо ниво се предприемат 
действия по възстановяване.  

 
Докладване на рисковете  
 
Мониторингът и докладването е ключов процес при управление на риска, като по този начин 

бизнес направленията, висшето управленско ниво, УС, както и Надзорният орган са надлежно 
информирани относно развитието на рисковия профил на компанията, тенденциите и степента на 
нарушение на допустимите стойности за риск.  
Собствената оценка на риска и платежоспособността е основен доклад за рисковете, като процесът се 
координира от дирекция „Управление на риска“. Целта е да се представи оценка на рисковете и 
необходимото покритие в настояща и бъдеща перспектива.  

 
Рискът и управлението  
 

Дирекция „Управление на риска“ е отговорна за запознаването на УС с най-значимите рискове, 
както и за координирането на Собствена оценка на риска и платежоспособността /СОРП/ процеса. 
Дирекция „Управление на риска“ има задачата да:  

- подпомага административен, управителен или надзорен орган и други функции за ефективната 
работа на системата за управление на риска;  

- осъществява мониторинг на системата за управление на риска и внедри политика за 
управление на риска;  

- осъществява мониторинг на рисковия профил на компанията и координира докладването му, 
включително при нарушаване на допустимите стойности;  

- съветва ръководните органи и подпомага основните бизнес процеси, включително и тези от 
стратегическо значение.  

Дирекция „Управление на риска“ е пряко подчинена на УС, като докладва регулярно на 
заседания на същия. 

 
Б.4 Система за вътрешен контрол 
 

Вътрешният контрол в ЗАД „Армеец”АД е организиран като цялостен и непрекъснат процес, 
интегриран в дейността на Дружеството, включващ всички органи на управление и лицата, заемащи 
ръководни длъжности (директори на дирекции, ръководители на направления, управители на 
застрахователни агенции и служители на други ръководни длъжности). 

Важно място в системата за вътрешен контрол на ЗАД „Армеец” АД заема службата за 
специализиран вътрешен контрол. При осъществяване на своята дейност, службата за специализиран 
вътрешен контрол използва утвърдени методи и процедури, чрез прилагането на които предоставя на 
ръководството на ЗАД „Армеец” АД обективна и независима оценка за: 

 - мониторинг на системите за управление и методите за оценка на риска, контрол на различните 
рискове и тяхното управление; 

 - адекватността и спазването на вътрешните актове на застрахователя, включително 
вътрешните правила и процедури, регламентиращи дейността на ЗАД „Армеец” АД; 

 -  икономичното и ефективно използване на ресурсите. 
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  – осъществяването и ефикасността на процедурите за вътрешен контрол; 
  – системата за отчетност, информационната система и средствата за комуникация; 
 – точността, пълнотата и навременността на изготвяните счетоводни и други справки, документи 
и отчети; 
 – системата за управление и методите за оценка на риска; 
 – защитата на активите на дружеството от безстопанственост и злоупотреби; 
 – икономичното и ефективно използване на ресурсите; 
 – адекватността и спазването на вътрешните процедури за сключване на застрахователни и 
презастрахователни договори, за приемане и разглеждане на претенции, спазване на сроковете за 
определяне и извършване на плащанията по тях; 
 – осъществяването и отчитането на прехвърлените от застрахователя дейности, включително и 
дейността на застрахователните агенти; 
 – изпълнението на дейностите и процесите и постигането на целите. 

 
Системата за вътрешен контрол, установена в Дружеството, обхваща следните нива: 

 дейности по контрол, осъществявани от директорите и другите ръководители на дирекции и 
звена в Дружеството, за спазване на установените правила и процедури за осъществяване и 
управление на функциите на съответната дирекция или структурно звено и служителите в него; 

 дейността на функцията по вътрешен одит; 

 дейността на функцията, следяща за спазване на нормативните изисквания /функция за 
съответствие/; 

 Одитен комитет, наблюдаващ дейността по управление и контрол на Дружеството, независимо 
от управляващите го органи.  

 

В рамките на системата на управление е създадена функция, следяща за спазване на 
нормативните изисквания. През 2016 г. дейността на ръководителя на функцията за съответствие е 
осъществявана от директора на дирекция „Правно обслужване”. Ръководителят на функцията за 
съответствие съветва управителните и надзорните органи на ЗАД „Армеец” АД относно спазването на 
законите, подзаконовите актове, непосредствено приложимите актове на компетентните органи на 
Европейския съюз и вътрешните актове на Дружеството и по-конкретно:  
 - действащото законодателство в областта на застраховането – Кодекса за застраховането и  
наредбите на КФН   
 - директивата Платежоспособност II и свързаните регламенти към нея, приложими към 
цялостната дейност на дружеството; 
 - регламенти, свързани с капиталовите пазари, и най-вече, законови разпоредби, целящи 
предотвратяване на пазарни злоупотреби; 
 - Закона за защита на конкуренцията, антитръстови регламенти и разпоредби, осигуряващи 
лоялна конкуренция;  
 - законови разпоредби, свързани с мерките за борба с изпирането на пари и финансирането 
на тероризма, както и мерките за предотвратяване на измами; 
 - законовите разпоредби за защита на личните данни и правото на лична неприкосновеност, 
разпоредби, уреждащи търговската тайна, опазването и съхраняването на класифицирана информация 
и други; 
 - разпоредби и изисквания за въвеждане на търговски санкции или ембарго, както и забрана 
или ограничаване на сътрудничеството с определени държави, физически или юридически лица; 
 - изискванията на Етичния кодекс на Дружеството, като система от правила за морално, етично 
и правомерно поведение от страна на служителите.  
 Функцията за съответствие оценява възможния ефект от промени на правната среда върху 
дейността на Дружеството и идентифицира и оценява риска, произтичащ от неизпълнението на 
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законите, подзаконовите актове, непосредствено приложимите актове на компетентните органи на 
Европейския съюз и вътрешните актове на Дружеството. Функцията за съответствие дава предложения и 
предписания за мерки за предотвратяване на действия в нарушение на нормативните изисквания. 
Функцията за съответствие периодично докладва на УС на дружеството. 

 
Б.5  Функция за вътрешен одит  
 

В ЗАД „Армеец“ АД има изграден и функциониращ Одитен комитет. 
През 2016 г. в ЗАД „Армеец“ АД  е изготвена и приета Политика за вътрешен одит, в която 

вътрешният одит се разглежда като независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и 
консултиране чрез оценка на адекватността и ефективността на системата за вътрешен контрол и 
другите елементи от системата на управление, процесите и дейностите в дружеството, предназначена 
да допринася за тяхното подобряване.  

В този смисъл, вътрешният одит подпомага акционерите и Надзорния и Управителния съвет на 
дружеството за постигане целите на дружеството чрез прилагане на систематичен и дисциплиниран 
подход за оценяване и повишаване на ефективността на управленските процеси, като: 
 – идентифицира и оценява рисковете във всички процеси, структурни звена и дейности; 
 – оценява адекватността и ефективността на системите за управление и контрол; 
 – дава препоръки за подобряване на системите, процесите и дейностите по управление и 
контрол. 
 Основни принципи на вътрешния одит са: 
 – независимост и безпристрастност; 

– обективност на оценките; 
– професионална квалификация и надеждност на ръководителя на функцията и служителите, 

които я осъществяват; 
– планиране на одитната дейност; 
– документиране и докладване на одитната дейност.  

 Принципът за независимост и безпристрастност означава осигуряване на гаранции, че при 
извършване на одит и при оценяване и докладване на резултатите от одита, функцията по вътрешен 
одит няма да бъде предмет на въздействие от страна на съответното одитирано структурно звено или 
неговия ръководител, или от страна на управителен или контролен орган на дружеството, което може да 
накърни обективното формиране на вътрешното убеждение на одиторите при оценката на съответната 
система, процес или дейност.  
 Независимостта на вътрешния одит в ЗАД „Армеец” АД се обезпечава чрез: 
 а) пряко подчинение на структурното звено, осъществяващо функцията по вътрешен одит на 
Управителния съвет на дружеството; 
 б) установяване на директна линия на докладване от ръководителя на функцията по вътрешен 
одит на Управителния съвет на дружеството; 
 в) установяване на директна линия на докладване от ръководителя на функцията по вътрешен 
одит на Одитния комитет на дружеството, независимо от докладването пред Управителния съвет; 
 г) осъществяване на функции и дейности в дружеството, свързани само с дейността по вътрешен 
одит, без да се допуска намеса от или ангажиране на служителите, осъществяващи функцията, с други 
дейности или процеси /възлагане на неодиторски функции на вътрешния одит и вътрешните одитори/; 
 д) задължение на управителните органи на дружеството да осигурят автономност и ненамеса при 
планиране, извършване и докладване на резултатите от вътрешния одит; 
 е) пълен одитен обхват на всички системи, дейности, процеси и структурни звена в дружеството; 
 ж) свободен достъп до управителните органи на дружеството, до всички служители и всички 
активи на дружеството и цялата документация и информация и осигуряване на съдействие на 
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вътрешните одитори при изпълнение на дейността им от страна на всички длъжностни лица в 
дружеството, включително и от Управителния съвет. 
 Принципът на обективност на оценките се изразява в това, лицата, които осъществяват 
функцията по вътрешен одит да изграждат мнението и оценките си на базата на задълбочен анализ на 
констатираните и доказани факти, които да бъдат подкрепени с достатъчно количество доказателствен 
материал, без да се ръководят от каквито и да било други съображения.  
 Обективността на оценките се постига чрез спазването на следните изисквания: 
 а) вътрешните одитори искрено да вярват в резултатите и констатациите от своята работа; 
 б) вътрешните одитори да не подчиняват своята преценка по одиторски въпроси на чужда 
преценка или внушение от други лица; 
 в) да се избягват потенциални и реални конфликти на интереси и субективни пристрастия при 
разпределението на задачите между вътрешните одитори; 
 г) да не се допуска преназначаване на служители от други звена на дружеството на длъжност 
„вътрешен одитор” с цел избягване наличието на нежелателна обремененост от предишните им 
задължения и отговорности; 
 д) извършената одитна работа и нейните констатации и препоръки да бъдат детайлно 
прегледани преди да се представят резултатите от одитния ангажимент, с цел да се придобие 
достатъчна увереност, че работата е извършена обективно. 
 Професионална квалификация и надеждност на ръководителя на функцията по вътрешен 
одит се осигурява, като за тази позиция Управителният съвет номинира и назначава лице, което има 
подходяща квалификация и опит в областта на вътрешния одит и отговаря на изискванията на Кодекса 
за застраховането и на „Вътрешните правила на ЗАД „Армеец” за квалификация и надеждност“.   
 Изискванията за подходяща квалификация и опит са валидни и по отношение на останалите 
служители от звеното по вътрешен одит на дружеството и са приложими не само при първоначалния 
подбор и назначаване на съответните служители, а и в процеса на тяхното развитие и усъвършенстване. 
 Планиране на одитната дейност: 
 Отговорността за планирането, както и за организирането и осъществяването на цялата дейност 
по вътрешен одит, носи ръководителят на функцията по вътрешен одит. Това предполага неговото 
лично участие, но не означава, че единствено той извършва тази дейност. Отговорността на 
ръководителя включва и създаване на подходяща организация за ефективно извършване на 
планирането в частност и на одитната дейност като цяло. 
 Планирането на одитната дейност включва изготвянето и приемането на стратегически план за 
дейността по вътрешен одит, на годишен план за дейността по вътрешен одит и на одитен план 
(програма) за осъществяването на конкретните одитни ангажименти. 
 В края на 2015 г. е разработен и приет Страгтегически план за одитната дейност на дружеството 
в следващия тригодишен период – 2016 г., 2017 г., 2018 г. и Годишен план за одитната дейност за 2016 
г., които успешно се изпълняват. 
 Документиране и докладване: 
 Принципно изискване е дейността по вътрешен одит да бъде надлежно документирана и 
докладвана, в съответствие с Кодекса за застраховането и другите нормативни документи. 
 Докладите на вътрешните одитори са основните документи, с които приключват извършените от 
тях процедури. Те задължително се оформят на хартиен носител и включват не само данните, които 
вътрешните одитори са обработили, но и документите, използвани като доказателства и на базата на 
които са направени съответните оценки и изводи за констатираните слабости и начините за тяхното 
отстраняване. 
 Докладването на резултатите от цялостната дейност по вътрешен одит е отговорност на 
ръководителя на функцията по вътрешен одит. Докладването е процесът на запознаване на 
управителните органи и Одитния комитет на дружество с резултатите от извършените контролни 



 

 

Отчет за платежоспособността и финансовото състояние на ЗАД “АРМЕЕЦ” за 2016 г.  27 

дейности от вътрешните одитори. Докладването се извършва от ръководителя на функцията по 
вътрешен одит, а не от конкретните вътрешни одитори, които са извършили съответните проверки. 
 Докладването има за цел: 
 – да се запознае ръководството с реалното състояние на съответната система, процес или 
дейност и начина, по който те се администрират или реално протичат в дружеството; 
 – да се предприемат действия (включително и превантивни такива), насочени към отстраняване 
на причините за установените слабости и недостатъци, като се ограничат потенциалните рискове и се 
предотвратят вредите, и се повиши ефективността на управлението; 
 – да се предприемат ефективни действия по изпълнение на препоръките в одитния доклад и да 
се пристъпи към търсенето на съответната отговорност в случаите, когато това е необходимо. 

Осъществяване на функцията по вътрешен одит: 
Функцията по вътрешен одит на дружеството се осъществява от дирекция „Вътрешен одит” в 

централно управление на дружеството, пряко подчинена на Управителния съвет, а ръководителят на 
функцията е директор на дирекцията. 

Директорът на дирекция „Вътрешен одит” отговаря за цялостната дейност на дирекцията; за 
организирането, координирането и разпределението на задачите (одитните ангажименти) за изпълнение 
от вътрешните одитори; за одобряване на плановете (програмите) за извършване на отделните одитни 
ангажименти за оценка или за консултиране/мониторинг; за изпълнението на стратегическия и годишния 
план за дейността, която ръководи; за докладването на резултатите от изпълнените одитни ангажименти 
и за изготвянето и представянето пред Управителния съвет на дружеството на годишен отчет за 
дейността на дирекцията. 

Вътрешните одитори изпълняват възложените им одитни ангажименти и съставят доклади за 
получените резултати, които представят на директора на дирекцията и на ръководителя на 
проверяваното от тях звено или функция/дейност. 

Директорът на дирекция „Вътрешен одит” и служителите в нея не могат да съвместяват други 
длъжности, както и да участват в колективните органи за управление и контрол на дружеството. 
 Широкият обхват на работата на вътрешните одитори е гаранция за предоставяне на обективна 
и всеобхватна оценка относно това, дали въведените в дружеството система за управление на риска и 
система за вътрешен контрол са адекватни и ефективни. 

 
Б.6  Актюерска функция  
 
Актюерската функция на ЗАД „Армеец“ АД се извършва от отговорен актюер, който организира, 

ръководи и отговаря за актюерското обслужване на Дружеството. Отговорният актюер отговаря на 
изискванията на чл. 97 от Кодекса за застраховането и изпълнява всички задължения професионално и 
в съответствие със законодателните изисквания и добри практики.  

Отговорният актюер контролира цялостната дейност и заверява официалната документация за 
КФН, касаеща актюерската практика.  

Отговорният актюер е изготвил, подписал и представил пред Управителния съвет и пред КФН 
годишен актюерски доклад за 2016 г. в съответствие с регламентираните срокове. Отговорният актюер 
на ЗАД „Армеец“ АД има всички права и спазва всички задължения в съответствие с изискванията за 
изпълнение на актюерската функция. Същият има достатъчно знания в областта на актюерската и 
финансовата математика, съизмерими с естеството, мащаба и сложността на актюерската функция, 
спазва приложимите професионални стандарти и отговаря на условията и изискванията за тази 
длъжност, описани в Кодекса за застраховане и застрахователната нормативна уредба. Формата на 
актюерската заверка и формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките, които 
отговорният актюер заверява, са определени с наредба на КФН.  

Актюерската функция е част от Системата за управление на Дружеството по смисъла на  
Директива Платежоспособност II. Отговорният актюер взаимодейства ефективно, както с вътрешни за 
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дружеството ключови служители и органи, като Риск Мениджър, Директори на дирекции, Управителен 
съвет, Вътрешен контрол, Комитет за вътрешен одит, така и външни одитори и КФН.  

Основни задължения на актюерската функция на ЗАД „Армеец“ АД 
Отговорният актюер:  
1.  координира изчисляването на техническите резерви;  
2. гарантира пригодността на използваните методологии и базови модели, както и на 

допусканията, направени при изчисляване на техническите резерви;  
3. оценява достатъчността и качеството на данните, използвани при изчисляване на техническите 

резерви;  
4. сравнява най-добрите прогнозни оценки спрямо практическите резултати;  
5. информира управителния или контролния орган относно надеждността и адекватността на 

изчисляването на техническите резерви;  
6. контролира изчисляването на техническите резерви посредством приближения и индивидуални 

подходи за отделни случаи, когато не са налице достатъчно подходящи данни за прилагане на надеждни 
актюерски методи;  

7. изразява мнение относно общата подписваческа политика;  
8. изразява мнение относно адекватността на презастрахователните договори;  
9. подпомага ефективното прилагане на системата за управление на риска, включително като 

участва в създаването на модели за риска, стоящи в основата на изчисляването на капиталовото 
изискване за платежоспособност и на минималното капиталово изискване и в собствената оценка на 
риска и платежоспособността.  

Във връзка с дейността си отговорният актюер:  
1. изготвя и заверява справките на застрахователя във връзка с актюерската дейност;  
2. изготвя и представя в комисията годишен актюерски доклад.  
При изпълнение на задълженията си отговорният актюер има достъп до цялата необходима 

информация.  
При координиране на изчисляването на техническите резерви актюерската функция включва 

всички от следните задачи:  
а) прилага методики и процедури, за да определи дали размерът на техническите резерви е 

задоволителен и да гарантира, че въпросните изчисления съответстват на изискванията по членове 75—
86 от Директива 2009/138/EО;  

б) оценява несигурността, свързана с направените при изчисляването на техническите резерви 
прогнозни оценки;  

в) осигурява целесъобразното третиране на всички ограничения по отношение на данните, 
използвани за изчисляването на техническите резерви; 17.1.2015 г. L 12/169 Официален вестник на 
Европейския съюз BG  

г) гарантира, че при посочените в член 82 от Директива 2009/138/EО случаи са използвани най-
подходящите приблизителни стойности за изчисляването на най-добрата прогнозна оценка;  

д) гарантира, че застрахователните и презастрахователните задължения биват разпределени по 
хомогенните рискови групи с цел да се направи подходяща оценка на базисните рискове;  

е) отчита съответната информация, предоставена от финансовите пазари, както и 
общодостъпните данни за подписваческите рискове и гарантира, че те биват включени в оценката на 
техническите резерви;  

ж) сравнява и обосновава всяко съществено отклонение в изчисляването на техническите резерви 
между отделните години;  

з) осигурява подходяща оценка на опциите и гаранциите, включени в застрахователните и 
презастрахователните договори.  
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Въз основа на наличните данни актюерската функция оценява доколко методологиите и 
допусканията, използвани при изчисляването на техническите резерви, са съобразени със специфичните 
видове дейности на предприятието и с начина, по-който то се ръководи.  

Актюерската функция оценява дали системите за информационни технологии, използвани при 
изчисляването на техническите резерви, подпомагат в достатъчна степен актюерските и статистическите 
процедури.  

Когато сравнява най-добрите прогнозни оценки спрямо практическите резултати, актюерската 
функция проверява качеството на предходните най-добри прогнозни оценки и използва направените в 
рамките на тези проверки констатации, за да подобри качеството на текущите изчисления. Сравнението 
между най-добрите прогнозни оценки и практическите резултати включва съпоставка между 
наблюдаваните стойности и прогнозните данни, използвани за изчислението на най- добрата прогнозна 
оценка, за да се направят заключения за пригодността, пълнотата и точността на използваните данни и 
допускания, както и за прилаганите при тяхното изчисляване методологии.  

Информацията, предоставена на административния, управителния или надзорния орган, относно 
изчисляването на техническите резерви, включва обоснован анализ на надеждността и пригодността на 
тези изчисления, както и на източниците и степента на несигурност по отношение на прогнозата на 
техническите резерви. Въпросният обоснован анализ е придружен от анализ на чувствителността, в 
който е проучена чувствителността на техническите резерви към всеки един съществен риск, характерен 
за покритите от техническите резерви задължения. Актюерската функция ясно посочва и обяснява 
всички свои забележки по отношение на адекватността на техническите резерви.  

Мнението, което актюерската функция изразява по отношение на подписваческата политика в 
съответствие с член 48, параграф 1, буква ж) от Директива 2009/138/ЕО, включва най-малко заключения 
по следните въпроси:  

а) необходимото равнище на премиите, които трябва да бъдат получени за покриването на 
бъдещите разходи и претенции, най-вече с оглед на базисните рискове (включително подписваческите 
рискове), и въздействието, което опциите и гаранциите, включени в застрахователните и 
презастрахователните договори, оказват върху това равнище;  

б) ефектът от инфлацията, правният риск, промяната в структурата на портфейла на 
предприятието и въздействието на системите, които адаптират размера на плащаните от титулярите на 
полици премии, в зависимост от претенциите, предявени до момента от тях (системи бонус-малус), или 
на сходни системи, прилагани при специфични хомогенни рискови групи;  

в) нарастващата тенденция при портфейлите от застрахователни договори, свързана с 
привличане или задържане на застраховани лица с по-висок рисков профил („антиселекция“).  

Мнението, което актюерската функция изразяява по отношение на общите презастрахователни 
договорености в съответствие с член 48, параграф 1, буква з) от Директива 2009/138/ЕО, включва най-
малко анализ на пригодността на следното:  

а) рисковия профил и подписваческата политика на дружеството;  
б) презастрахователите при отчитане на тяхната кредитна позиция;  
в) очакваното покритие при стресови сценарии по отношение на подписваческата политика;  
г) изчисление на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със 

специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.  
 
Б. 7 Възлагане на дейности на външни изпълнители 
 
ЗАД „Армеец“ АД прие през 2016 г. Политика за прехвърляне на дейности и функции на външни 

изпълнители. 
С политиката са определени дейностите, функциите или процесите, обект на прехвърляне, които 

могат да бъдат основни или спомагателни. Основните са свързани с предмета на дейност на 
дружеството по общо застраховане. Спомагателни дейности, функции или процеси са тези, които имат 
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обслужващо основния предмет на дейност значение /основно административни/. По смисъла на тази 
политика, прехвърлянето на дейност или функция има смисъла по чл. 110, ал. 1 от Кодекса за 
застраховането. 

Политиката има за цел да създаде единна система от изисквания за прехвърляне на дейности, 
функции и процеси към външни изпълнители, както и ефективна организация за контрол върху 
изпълнението им, да гарантира изпълнението на законовите изисквания и съответствието с тях на 
дейностите, функциите и процесите, обект на прехвърляне, да осигури безпроблемното и ефективно 
осъществяване на прехвърлените дейности, функции и процеси съгласно правилата и изискванията на 
дружеството, да гарантира интересите на ползвателите на застрахователни услуги в дружеството, като 
същите не търпят неблагоприятни последици от решението на компанията да възложи осъществяването 
на съответна дейност, функция или процес на външен изпълнител. Същата гарантира безпроблемното 
осъществяване на застрахователния надзор върху дейностите, функциите или процесите, които са обект 
на прехвърляне. 

Създадената с Политика система от правила е основана на принципите за законосъобразно и 
съответстващо на изискванията и правилата на компанията осъществяване на дейностите, функциите 
или процесите, обект на прехвърляне; за ефикасен контрол върху изпълнението на дейностите, 
функциите или процесите, обект на прехвърляне; за непрепятстване на държавните органи, 
упражняващи надзор върху дейността на дружеството, при изпълнение на техните правомощия; за 
качество и ефективност на дейностите, функциите и процесите, обект на възлагане и за защита на 
интересите на ползвателите на застрахователни услуги в дружеството. 

Не подлежат на прехвърляне на външен изпълнител и се извършват само в дружеството 
ключовите функции и дейности по чл. 78, ал. 1, т. 1-4 от Кодекса за застраховането /КЗ/, а именно: 
функция по управление на риска;  функция по съответствие /compliance/; функция по вътрешен одит и 
актюерска функция. 

Не се допуска прехвърлянето на дейност, функция или процес на външен изпълнител, който ще 
ползва подизпълнител/и при нейното изпълнение, освен ако това е включено като възможност в 
предложението и в договора за прехвърляне. 

Не се допуска прехвърлянето на основна дейност, функция или процес, когато това ще влоши 
съществено качеството на системата за управление на дружеството; необосновано ще се увеличи 
оперативният риск за дружеството; би се възпрепятствало упражняването на застрахователния надзор 
или поне не може да се гарантира безпрепятственото му упражняване; се застрашават или могат да се 
застрашат интересите на ползвателите на застрахователни услуги в дружеството; дружеството няма да 
бъде в състояние да упражнява ефективен и постоянен контрол върху дейността, функцията или 
процеса, които се предлага да бъдат прехвърлени; прехвърлянето на съответната дейност, функция или 
процес не е икономически изгодно за дружеството или би влошило качеството на предлаганите от него 
услуги и не може да бъде гарантирано законосъобразното осъществяване на съответната дейност, 
функция или процес, които се предлага да бъдат прехвърлени на външен изпълнител. 

С политиката е уредена процедурата за прехвърляне на дейности, функции или процеси. 
Процедурата за прехвърляне на дейности, функции или процеси се открива с писмен доклад – 
предложение от директора на дирекцията, в чийто ресор е дейността, функцията или процеса, чието 
прехвърляне се предлага. В доклада се излагат причините и аргументите за прехвърлянето, като се 
прави и икономическа обосновка на предложението. Предложението следва да бъде обосновано и от 
гледна точка на начина, по който прехвърлянето ще се отрази на качеството на управление на 
съответната дейност, функция или процес и как ще се осъществява контролът върху изпълнението им. 
Въз основа на предложението се извършва оценка за спазване на изискванията на политиката. Оценката 
се извършва от дирекция „Контрол за съответствие” и от риск мениджъра на дружеството. 

Оценката следва да бъде предварително направена от предлагащия прехвърлянето директор в 
доклада-предложение. Всички оценки са в писмена форма и се прилагат към доклада-предложение. 
След извършването на оценката за спазване на изискванията за прехвърляне на дейности, 



 

 

Отчет за платежоспособността и финансовото състояние на ЗАД “АРМЕЕЦ” за 2016 г.  31 

предложението се докладва пред изпълнителния директор или член на Управителния съвет, в чийто 
ресор е предложената за прехвърляне дейност, функция или процес, който внася предложението за 
обсъждане в Управителния съвет, ако го поддържа, въз основа изложените в доклада-предложение 
аргументи и дадените оценки. Решението за прехвърляне на дейност, функция или процес на външен 
изпълнител се взема от Управителния съвет на дружеството на база на доклада-предложение и 
оценките за съответствие с изискванията на полотиката. Управителният съвет може да изиска 
допълнителна информация и документи, за да направи най-добрата преценка. В случай, че 
Управителният съвет вземе принципно решение за прехвърляне на съответната дейност, функция или 
процес се открива процедура за избор на изпълнител съгласно вътрешните правила на дружеството. 
След провеждането на процедурата за избор и изясняването на конкретните параметри на офертата на 
избрания кандидат за външен изпълнител, Управителният съвет взема окончателно решение за 
прехвърляне на съответната дейност, функция или процес на конкретния избран външен изпълнител. 
Въз основа на проведената процедура за избор на външен изпълнител и решението на Управителния 
съвет, дирекция „Правно обслужване” подготвя договор с избрания външен изпълнител. Договорът се 
подписва от двама изпълнителни директори на дружеството. Договор, с който се прехвърля съответна 
дейност, функция или процес, задължително следва да съдържа условия и клаузи, с които се дава право 
на дружеството като възложител да упражнява контрол върху прехвърлената дейност, функция или 
процес в рамките на своята система за вътрешен контрол; се дава право на дружеството да променя или 
да допълва или да въвежда нови правила за управление, организация и администриране на 
прехвърлената дейност, функция или контрол, както и да променя ресора на отговорност върху 
прехвърлената дейност, функция или процес в рамките на системата за управление на дружеството; се 
задължава външният изпълнител да сътрудничи на надзорните органи: Комисията за финансов надзор 
/КФН/ и заместник – председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор” при 
изпълнение на техните надзорни правомощия по отношение на прехвърлената дейност, функция или 
процес; се дава право на дружеството, на неговите вътрешни и външни одитори, на КФН, на заместник – 
председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор” и на оторизираните от тях 
служебни лица на ефективен достъп до информацията, свързана с прехвърлената дейност, функция или 
процес и, съответно, се задължава външният изпълнител да осигури този достъп; се задължава 
външният изпълнител да осигури на председателя на КФН, на заместник – председателя на КФН, 
ръководещ управление „Застрахователен надзор” или на определените от тях лица ефективен достъп до 
работните си помещения; се задължава външният изпълнител да предоставя по искане на заместник –
председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, всякаква информация във 
връзка с прехвърлената дейност, функция или процес; се задължава външният изпълнител да приеме и 
изпълни всяко разпореждане или мярка от заместник – председателя на КФН, ръководещ управление 
„Застрахователен надзор”, в случаите и при условията на чл. 111, ал. 5, изр. първо, от КЗ; се дава право 
на дружеството да прекрати едностранно, без предизвестие и без да носи отговорност за неустойки и 
други обезщетения, договора за прехвърляне на съответна дейност, функция или процес, когато това 
прекратяване се извършва в изпълнение на мярка или разпореждане от заместник – председателя на 
КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, в случаите и при условията на чл. 111, ал. 5, 
изр. второ, от КЗ; се задължава външният изпълнител да допуска всяка проверка /включително и на 
място, в собствените си служебни помещения/ на прехвърлената дейност, функция или процес, която 
проверка е разпоредена от заместник – председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен 
надзор”, или от изпълнителен директор, дирекция „Вътрешен одит” или външните одитори на 
дружеството; се дава право на дружеството да изиска от външния изпълнител изпълнение в разумен 
срок на мерки и препоръки на дирекция „Вътрешен одит” или на външните одитори на дружеството по 
отношение на прехвърлената дейност, функция или процес и, съответно, се задължава външният 
изпълнител да изпълни тези мерки и препоръки; се задължава външният изпълнител да предоставя на 
дружеството в изискуемия от нормативните актове или актовете на надзорните органи срок и формат 
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всички необходими регулярни справки или справки или доклади при поискване от дружеството относно 
прехвърлената дейност, функция или процес. 

При прехвърляне на дейност, функция или процес в случаите по чл. 111, ал. 4, изр. първо, от КЗ 
дружеството предоставя проекта на договора за прехвърляне на заместник – председателя на КФН, 
ръководещ управление „Застрахователен надзор”, преди негово сключване. 

Дружеството отговаря за изпълнението на всяка прехвърлена дейност, функция или процес, 
така, както би отговаряло, ако ги извършва то самото, поради което трябва да бъде осигурена ефективна 
система за мониторинг и контрол върху осъществяването на прехвърлената дейност, функция или 
процес. 

Дружеството във всеки един момент съблюдава прехвърлените дейности, функции или процеси 
да се осъществяват според изискванията, които нормативната уредба или актовете на надзорните 
органи поставят, като системата за контрол осигурява тази увереност. 

Текущ мониторинг върху изпълнението на прехвърлена дейност, функция или процес 
осъществява ресорният директор на дирекция. Той е длъжен да информира писмено ресорния 
изпълнителен директор и дирекция „Вътрешен одит” на дружеството за всяко констатирано съществено 
нарушение или отклонение от договора или от законовите изисквания за осъществяване на 
прехвърлената дейност, функция или процес и за всяко нарушение или отклонение, което е в 
противоречие с изискванията на политиката. 

Въз основа на писмения доклад по предходното изречение ресорният изпълнителен директор 
разпорежда извършването на одит на прехвърлената дейност, функция или процес. Дирекция 
„Вътрешен одит” също може да започне одит на прехвърлената дейност, функция или процес, ако такъв 
не е разпореден от ресорния изпълнителен директор в 10-дневен срок от получаването на писмения 
доклад. Ресорният изпълнителен директор и ресорният директор на дирекция следва да предприемат 
необходимите действия, за да осигурят изпълнението на всички мерки и препоръки, направени от 
дирекция „Вътрешен одит” или от външните одитори по отношение на прехвърлената дейност, функция 
или процес. В случай, че външният изпълнител не изпълни в разумен срок съществена мярка или 
препоръка, дружеството следва да прекрати договора с него. Прехвърлените дейности, функции или 
процеси се обхващат от системата за вътрешен контрол на дружеството и след прехвърлянето им, 
поради което дирекция „Вътрешен контрол” и дирекция „Контрол за съответствие” следва да вземат под 
внимание и да включват прехвърлените дейности, функции и процеси в годишния одитен план и в 
годишния план за дейността на дирекция „Контрол за съответствие. Дирекция „Вътрешен одит” и 
дирекция „Контрол за съответствие” изискват от съответните ресорни директори на дирекции справка за 
изпълнението на дадените от тях препоръки към прехвърлените дейности. Справката се изисква и 
предоставя на регулярна база – веднъж на тримесечие – до края на месеца, следващ тримесечието, за 
което се отнася справката. 

Финансово-счетоводната отчетност по прехвърлена дейност, функция или процес се 
осъществява при спазване на сроковете и условията по съответния договор за прехвърляне. 
Всеки ресорен директор на дирекция отговаря за взаимодействието със съответния външен изпълнител 
на прехвърлена дейност, функция или процес, която или който е в неговия ресор. Това взаимодействие 
гарантира на дружеството получаването в изискуемия от нормативните актове или актовете на 
надзорните органи срок и формат на всички необходими регулярни справки или справки или доклади при 
поискване от дружеството относно прехвърлената дейност, функция или процес. 

Дейността по информационното обслужване на ЗАД „Армеец“ АД е прехвърлена на „Техно 
Каритал“ АД, ЕИК 202934262 с договор от 23.12.2014 г. Юрисдикцията, в която е разположен 
доставчикът е Република България. 

 
В. РИСКОВ ПРОФИЛ 
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При оценката на капиталовите си нужди, Дружеството прилага стандартната формула съгласно 
Директива 138/2009, както и Регламент 35/2015 и приложенията към тях. Съответно се наблюдават 
рискове като цяло и по отделни рискови модули със съответните капиталови изисквания: 

 Подписвачески риск общо застраховане; 

 Подписвачески риск здравно застраховане; 

 Пазарен риск; 

 Кредитен риск; 

 Ликвиден риск; 

 Операционен риск; 

 Риск на нематериалните активи; 

 Други значими рискове. 
 

В.1. Подписвачески риск (общо застраховане и здравно застраховане) 
 
Подписваческият риск отразява както техническия риск, така и риска от събития с възможен 

катастрофичен характер, където ключова роля играе презастрахователната програма и политика на 
дружеството. Подписваческият риск в общото застраховане произлиза от задължения по полици, 
покриващи рискове, които се реализират с течение на дейността. Включва минимум риска от 
подценяване на честотата и/или тежестта на претенциите при ценообразуването и заделянето на 
резерви и риска от загуби следствие на екстремни събития. Компанията не може да избегне експозиции 
към потенциални загуби, които произлизат от рискове, присъщи за дейността. Рискът се управлява, чрез 
определяне на стандарти и поставяне на лимити за тези рискове, което осигурява устойчивост при 
неблагоприятни обстоятелства. ЗАД”Армеец” АД привежда подписваческата си дейност в съответствие 
със склонността за поемане на рискове и  действа в съответствие с риск стратегията си, записвайки 
рискове, които познава и разбира. 

Презастраховането е основното средство за изглаждане на финансовите резултати на 
компанията, произлизащи от подписваческата й дейност.  

Действащите презастрахователни договори поддържат онези нива на защита от катастрофични 
събития, при които застрахователят може да осъществява застрахователната си дейност, запазвайки 
консервативни нива на катастрофични нетни експозиции, които са над презастрахователните покрития 
по действащите договори. 

При изчисляването на риска премии-резерви (техническият застрахователен риск) се прилагат 
стандартните параметри, зададени от техническите спецификации на стандартната формула.  

В допълнение, Риск мениджърът следи за уместността на използваните параметрите за 
изчисление на КИП. 
 

В.2. Пазарен риск 
 
Пазарният риск се разглежда като риск от промяна в стойността на финансовите инструменти в 

резултат на промяна в лихвените проценти, цените на ценните книги, стойностите на индексите или 
валутните курсове, служещи като базови инструменти, въз основа на които са конструирани.  

Дружеството следи за лихвените равнища, цените на ценните книги и валутните курсове, като 
спазва стриктно изискванията на Кодекса за застраховането за дисперсия и диверсификация на 
финансовите си инструменти, при съблюдаване на принципите на сигурност, доходност и ликвидност.   

Лихвеният риск се проявява само във връзка с портфейла от ДЦК. Валутният риск е хеджиран и е 
основно в евро. ЗАД „Армеец“ АД прилага консервативен подход и спазва валутната структура на 
техническите резерви за погасяване на бъдещи задължения в чужда валута, които ще се покриват с 
подходящи размери на активи в същата валута. 



 

 

Отчет за платежоспособността и финансовото състояние на ЗАД “АРМЕЕЦ” за 2016 г.  34 

 
В.3. Кредитен риск и риск на контрагента 
 
Кредитният риск в Платежоспособност II включва както модула риск на контрагента, така и под-

модула риск на концентрацията, който е част от модула на пазарния риск. Дейността на ЗАД „Армеец” 
АД по същество е събиране на премии от застрахованите субекти срещу изплащане на обезщетения при 
възникване на застрахователни събития. Дружеството инвестира част от получените премии във 
финансови инструменти, като целта е по възможност да могат да генерират добавена стойност 

Кредитният риск се разглежда като риск за вземанията или капитала, възникващ поради 
невъзможността на длъжника да изпълнява задълженията си по договор или да действа според 
уговореното. Той може да възникне и в комбинация с най-различни типове дейност, включително при 
избора на инвестиционни продукти за инвестиционния портфейл на дружеството, контрагенти по 
застрахователни операции и др.. 

Дружеството прилага следните действия за управлението му, включващи:  
- текуща и последваща оценка на кредитния риск на финансови инструменти в портфейла на 

дружеството, чрез качествен и количествен анализ или чрез използване на присъден външен кредитен 
рейтинг на контрагента за целите на оценката;  

- текуща и последваща оценка на кредитния риск на насрещната страна, посредством качествен 
и количествен анализ на базата на финансовите отчети на контрагентите;  

-  проследяване стойността и честотата на неприключените сделки с даден контрагент;  
- постоянно наблюдение на развитието и взаимовръзките между пазара и икономиката, 

идентифициране на потенциални рискове от концентрации на кредитен риск (както на ниво група 
свързани лица, така и на основа конкретна позиция) и факторите, които ги предизвикват.  

Особено внимание се отделя на:  
- Активи, които се представят под нивото на очакване и установено влошаване на 

кредитоспособността на контрагента;  
- Презастрахователни договори, които се представят под нивота на очакваното и влошаване 

на кредитоспособността на контрагента.  
Дружеството е устойчиво на краткосрочни спадове и колебания в пазарната стойност на своите 

финансови и други активи.  В случай, че стойността на дадени финансови инструменти претърпи спад в 
същия момент, когато трябва да бъдат изплатени и задължения към застрахованите лица, съществува 
риск от загуби. ЗАД” Армеец” АД следи стойността на инвестициите, покриващи застрахователните 
договори, да не пада под стойността на задълженията. Компанията заделя необходим капитал съгласно 
изискванията на Платежоспособност II, като по този начин гарантира устойчивост при неблагоприятни 
пазарни промени. Важна част от дейността е установяване на риска от неизпълнение от страна на 
контрагент по облигации, както и риска от неизпълнение по депозити, договори за презастраховане на 
риска и други видове експозиции, предмет на риска от неизпълнение от страна на контрагент. 
Консервативният подход при инвестиране върви „ ръка за ръка” със стремежа за трайно и постоянно 
оптимизиране на портфейла в т.ч. и риска от неизпълнение на контрагента.  
 

В.4. Ликвиден риск 
 
Ликвидният риск се разглежда като риск за вземанията и капитала, възникващ поради 

невъзможност на дружеството да изпълни свои задължения, без да възникнат неприемливи загуби. Този 
риск възниква и когато дружеството не реагира адекватно на промени в пазарните условия и не успява 
да замени активите си бързо с минимална загуба при нужда. 

Дружеството измерва ликвидния риск чрез т.н. „liquidity gap“ анализ, с допускането, че активите и 
пасивите, както и генерираните от тях парични потоци падежират на падежната им дата. Предмет на 
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„liquidity gap“ анализ са всички активи и пасиви, както и генерираните от тях парични потоци. Ежедневно 
се извършва мониторинг на нуждата от ликвидни средства и тяхното съответствие с наличностите. 
Пазарните рискове, включени в платформата на рисковете на ЗАД „Армеец“ АД са следните:  

- Риск от неблагоприятни промени в пазарната стойност на активите или пасивите поради 
промени в стойността на капиталовите инструменти, водещи до финансови загуби;  

- Риск от неблагоприятни промени в пазарната стойност на активите или пасивите поради 
промени в пазарните лихвени нива;  

- Риск от поемането на значителни финансови загуби поради малък брой контрагенти в 
портфейла, което увеличава вероятността едно негативно събитие при контрагент да доведе до големи 
загуби;  

- Риск от неблагоприятни промени в пазарната стойност на активите или пасивите поради 
промени във валутните курсове;  

- Риск от неблагоприятни промени в пазарната стойност на активите или пасивите поради 
промени в пазарната стойност на дългови финансови инструменти;  

- Риск от неблагоприятни промени в пазарната стойност на активите или пасивите поради 
промени в пазарната стойност на имуществото. 
 

В.5. Операционен риск 
 
Операционният риск се определя като риск от загуба поради неподходящи или неуспешни 

вътрешни процеси, персонал или системи, или от външни събития. Рисковете от съответствие и 
финансово отчитане попадат също в тази категория. Операционният риск се разглежда като риск от 
загуба, произтичаща от неадекватни или недобре функциониращи вътрешни процеси, хора и системи, 
или от външни събития. Той включва в себе си и правен риск. 

Включва следните рискове, които са обект на наблюдение, анализ и контрол:  
- Вътрешна измама: събития, породени от умишлени действия, извършени в нарушение на 

закона от един или повече членове на персонала;  
- Външна измама: събития, породени от актове на измама, кражба или присвояване, в които 

участват само външни страни, с намерението да нарушат закона, политиките и разпоредбите на 
компанията, както и да извлекат лична изгода;  

- Трудови практики: събития, породени от действия или бездействия, умишлени или 
непреднамерени, в нарушение на действащите закони за труда, здравето и безопасността, както и от 
претенции за телесни повреди или дискриминиращи действия 

- Клиенти и продукти: събития, породени от непреднамерено или небрежно неизпълнение на 
професионални задължения спрямо отделни клиенти или пазара като цяло. 

- Щети на физически активи: събития, породени от природни бедствия, тероризъм или 
нарушаване на нормите на обществения ред;  

- Изпълнение и управление на процеси: събития, произтичащи от неподходящо дефиниране, 
управление или изпълнение на процесите и оперативните практики, или от взаимоотношения с 
търговски контрагенти и доставчици.  
ЗАД „Армеец” АД се стреми да смекчава оперативните рискове, като прилага най-добрите пазарни 
практики и следвайки методиките за управление на оперативния риск. Това включва дейности по 
събиране на данни за загуби от оперативни събития, оценка на риска и анализ на възможни сценарии.  
 

Риск на нематериалните активи 
 
Рискът на нематериалните активи е рискът от невъзможност да се реализира материална 

стойност от този вид активи. Тъй като считаме, че за нашите нематериални активи няма пазарни условия 
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и реализуема стойност, поради тяхната специфичност, ЗАД „Армеец” АД не включва тези активи в 
сумата за покритието на задълженията си, респективно не изчислява капиталови изисквания. 
 

В.6. Други значими рискове 
 
Дружеството разглежда и отчита изложеността си на  други специфични рискове като: 
-  Репутационен риск; 
-  Риск от напускане на ключови служители; 
- Риск от настъпване на застрахователно събитие и изплащане на големи застрахователни 

обезщетения; 
-  Риск от предсрочно прекратяване на застраховки от страна на клиентите; 
-  Риск от застрахователни измами. 

 
Г. ОЦЕНКА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА 
 
Оповестяванията, които Дружеството извършва, се основават на регулаторната рамка по 

Платежоспособност II, която стандартизира оценявания и измервания на активи и пасиви в баланса по 
пазарна стойност, най-вече отнасяща се до и в съответствие с принципите на МСФО, приети от 
Европейската комисия. За по-голяма яснота общите съответни регулаторни препратки и оповестителни 
бележки са описани, както за активите, така и за другите пасиви, докато специфичните регулаторни 
изисквания, които следва да се прилагат само върху активи или върху други пасиви, са оповестени в 
съответната част за оценяване или измерване. С цел да се определи Балансът по пазарна стойност на 
ниво ЗАД ”Армеец” АД, всички активи и пасиви в баланса са отчетени по справедлива стойност в 
съответствие с чл. 75 от Директива 2009/138/ЕО. Оценката е направена чрез икономически, 
съответстващ на пазара, подход за оценка на активите и задълженията. ЗАД „Армеец“ АД прилага 
подхода на Платежоспособност ІІ, според който, когато се оценяват балансовите позиции на 
икономическа база, рисковете, които възникват от дадена балансова позиция, се преценяват, като се 
използват допусканията, които участниците на пазара биха използвали за оценката на активите или 
задълженията.  

 
Според този подход, активите и задълженията се оценяват по следния начин:  
 
1. Активите са оценявани по сумата, за която те биха могли да бъдат заменени в сделка при 

справедливи пазарни условия между осведомени и желаещи страни;  
2. Задълженията са оценявани по сумата, за която те биха могли да бъдат прехвърлени или 

уредени в сделка при справедливи пазарни условия между осведомени и желаещи страни.  
Застрахователните и презастрахователните предприятия оценяват активите и пасивите, освен 

ако в регламента не е изрично указано друго, в съответствие с:  
1.  Международните счетоводни стандарти, приети от Комисията в съответствие с Регламент 

(ЕО) № 1606/2002 г., при условие че тези стандарти включват методи за оценка, които са съгласувани с 
подхода за оценяване, посочен в член 75 от Директива 2009/138/ЕО. Когато тези стандарти позволяват 
използването на повече от един метод за оценка, застрахователните и презастрахователните 
предприятия използват единствено методи за оценяване, които са съгласувани с член 75 от Директива 
2009/138/ЕО;  

2. Други методи за оценка, за които се счита, че са съгласувани с член 75 от Директива 
2009/138/ЕО, когато методите за оценка, включени в приетите от Комисията в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1606/2002 международни счетоводни стандарти, временно или постоянно не съответстват на 
подхода за оценяване, посочен в член 75 от Директива 2009/138/ЕО.  



 

 

Отчет за платежоспособността и финансовото състояние на ЗАД “АРМЕЕЦ” за 2016 г.  37 

Застрахователните и презастрахователните предприятия признават и оценяват даден актив или 
пасив на основата на метода за оценка, който използват за изготвянето на своите годишни или 
консолидирани финансови отчети, при условие че: 

a) методът за оценка е:  
- съгласуван с член 75 от Директива 2009/138/ЕО;  
- пропорционален на естеството, мащаба и сложността на рисковете, присъщи на дейността на 

дружеството; 
 б) в своите финансови отчети дружеството оценява този актив или пасив посредством 

международните счетоводни стандарти, приети от Комисията в съответствие с Регламент (ЕО) № 
1606/2002; 

в) оценката на активите и пасивите посредством международните счетоводни стандарти би 
създала разходи за предприятието, които са непропорционални по отношение на общите 
административни разходи.  

В МСФО се предвиждат също няколко основни предположения:  
- Допускането за действащо предприятие.  
- Отделните активи и задължения се оценяват по отделно.  
- Прилагането на съществеността, като пропуските или неточностите в позициите са съществени, 

ако те заедно или по отделно влияят на икономическите решения, които ползвателите взимат въз основа 
на счетоводния баланс по Платежоспособност ІІ. Съществеността зависи от размера и естеството на 
пропуска или неточността, преценени при конкретните обстоятелства.  

МСФО 13 дава насоки за оценяване на справедливата стойност, включително:  
- Предприятието взима предвид характеристиките на оценявания актив или пасив, които един 

пазарен участник би взел предвид, когато ценообразува актива или пасива към датата на оценяване;  
- Оценката на справедливата стойност предполага обичайна сделка между пазарни участници 

към датата на оценката при съществуващите пазарни условия;  
- Оценката на справедливата стойност предполага сделка, която се осъществява на основния 

пазар за актива или пасива, а при липсата на основен пазар – най-изгодния пазар за актива или пасива;  
- Оценката на справедливата стойност на нефинансов актив отчита неговата най-висока и най-

добра употреба;  
- Оценката на справедливата стойност на финансов или нефинансов пасив или капиталов 

инструмент на предприятието предполага, че той е прехвърлен на пазарен участник към датата на 
оценката, без уреждане, погасяване или анулиране към датата на оценката;  

- Справедливата стойност на един пасив отразява риска от неизпълнение (риска, че 
предприятието няма да изпълни свое задължение), включително собствения кредитен риск на 
предприятието, и предполага същият риск от неизпълнение преди и след прехвърляне на пасива. 

 
Техники за оценка 
  
Целта на употребата на техники за оценка е да се определи цената, при която би се сключила 

обичайна сделка за продажба на актив или прехвърляне на пасив между пазарни участници към датата 
на оценка при текущите пазарни условия. Трите използвани техники за оценка са:  

- Пазарен подход – използва цени и друга относима информация, генерирана при пазарните 
сделки, в които участват идентични или съпоставими (сходни) активи, задължения или група активи и 
задължения.  

- Разходен подход – отразява сумата, която би била необходима в момента за подмяна на 
капацитета на даден актив.  

- Приходен подход – преобразува бъдещи суми (парични потоци или приходи и разходи) в една 
текуща (дисконтирана) сума, отразяваща текущите пазарни очаквания за тези бъдещи суми.  
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В някои случаи е подходящо да се използва една техника за оценка, а при други – комбинация от 
техники за оценка.  
 

Г1.  Активи 

Отсрочени данъчни пасиви 

Отсрочените данъци не се нуждаят от коментар, тъй като тяхната стойност е под прага на 
същественост. 
          

Недвижима собственост, машини и съоръжения, притежавани за собствено ползване 
 

Към 31 декември 2016 г. общата отчетена от ЗАД „Армеец“ АД стойност съгласно 
Платежоспособност II на позиция „Недвижима собственост, машини и съоръжения, притежавани за 
собствено ползване“ е в размер на 10,159,296 лв. Тази стойност е базирана на оценка на справедливата 
стойност на активите към 31.12. 2016 г.    

Към 31.12.2016 г. позицията „Недвижимата собственост, машини  и съоръжения, притежавани за 
собствено ползване“ включва следните компоненти: 
 

Недвижимата собственост, машини и съоръжения, 
притежавани за собствено ползване 

Стойност към  
31 декември 2016 

% от 
общата ст-ст 

Сгради 6,974,681 69% 

Оборудване 2,082,038 20% 

Транспортни средства 686,907 7% 

Компютърна техника 415,670 4% 

Общо 10,159,296 100% 

 
Определянето на справедливата стойност на „Недвижимата собственост, машини и съоръжения, 

притежавани за собствено ползване“ на ЗАД Армеец към 31.12.2016 г. е изготвено от независим 
оценител, член на Камарата на независимите оценители в България – Консултантска къща Амрита ООД,  
Регистрационен Nо 900500064 от 20.07.2010 г., правоспособност за оценка на недвижими имоти, машини 
и съоръжения, права на интелектуална и индустриална собственост, търговски предприятия и вземания. 
Оценителските доклади са изготвени към месец декември 2016 г.  

Пазарната стойност на сградите е определена посредством метода на пазарните аналози 
(използват се пазарните цени на сходни имоти, като се коригират спрямо големината, локацията, 
изградената инфраструктура в района и други фактори, за да се постигне сравнимост между двата 
актива). ЗАД „Армеец“ АД притежава масивна административна сграда, намираща се в кв. Изгрев, ул. 
Жолио Кюри № 20, с допълнително застроени: алуминиев павилион, навес от към ул. Жолио Кюри, 
навес с рампа, парко места и сглобяема постройка (конструкция тип „сандвич“). Имотите са с обща площ 
2,946.47 кв. м. 

При определяне справедливата стойност на имотите, лицензираният оценител на Дружеството е 
използвал и приходния метод, като неговата относителна тежест при изчисляване на пазарната цена е 
само 20%.   

Пазарната стойност на компютърна техника, транспортни средства и друго оборудване се 
определя  въз основа на метода на пазарните аналози, където са използвани пазарни цени на сходни 
активи и се определя най-вероятната цена за даден актив, на която той може да бъде продаден, при 
спазване на всички условия за коректна продажба и при добре осведомени заинтересовани лица.  

В оценителския доклад, използваният метод за оценка на компютърна техника, транспортни 
средства и друго оборудване е методът на амортизираната възстановима стойност. Чрез използването 



 

 

Отчет за платежоспособността и финансовото състояние на ЗАД “АРМЕЕЦ” за 2016 г.  39 

на този метод е определена пазарна цена с цел бърза ликвидация на активите. При оценка на отделните 
активи, оценяващите са следвали логиката за техническото им състояние (зависещо от съответната 
марка) и условията на експлоатация. Подходът се основава на принципа на субституцията и хипотезата, 
че купувачът не би платил повече за даден актив, отколкото би му струвало закупуването на друг 
подобен актив със същото предназначение и полезност. Този метод се основава на допускането, че 
стойността на даден актив не може да струва повече от заместването му с нов, със същите или подобни 
технологични, икономически и технически параметри. Това е горна граница за оценка на всеки актив, 
която се нарича „Нова възстановителна стойност“ и зависи дали моделът на оценявания актив все още 
се произвежда. В резултат на извършената оценка, оценителите са определили нова възстановителна 
стойност на компютърна техника в посока увеличение с 27 998 лв.  
 

Инвестиции 
 

ЗАД „Армеец“ АД притежава инвестиции в размер на 211 мил. лв., включващи инвестиционни 
имоти, участия в свързани предприятия и дялови участия, акции, корпоративни и държавни облигации, 
депозити и колективни инвестиционни схеми, със следната структура:  

 

 
 

1. Недвижима собственост (различна от тази за собствено ползване) 
 
Към 31 декември 2016 г. общата отчeтeна от ЗАД „Армеец“ АД стойност съгласно 

Платежоспособност II на позиция „Недвижима собственост – различна от тази за собствено ползване“ е 
в размер на 26 млн. лв. Тази стойност е базирана на оценка на справедливата стойност на активите към 
31.12. 2016 г. 

Към 31.12.2016 г. позицията „Недвижима собственост – различна от тази за собствено ползване“ 
се състои от земя и сгради в следните 8 локации: София, Хасково, Пловдив, Сливен, Велико Търново, 
Благоевград, Шумен и Русе. 

Определянето на справедливата стойност на „Недвижима собственост – различна от тази за 
собствено ползване“ на ЗАД „Армеец“ АД към 31.12. 2016 г. е изготвена от независим оценител, член на 
Камарата на независимите оценители в България – Консултантска къща Амрита ООД, Регистрационен 
Nо 900500064 от 20.07.2010 г., правоспособност за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, 
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права на интелектуална и индустриална собственост, търговски предприятия и вземания. Оценителските 
доклади са изготвени към месец декември 2016 г.  

В оценителските доклади, изготвени към 31.12.2016 г., оценителят посочва справедлива 
стойност на инвестиционните имоти, определена на база следните методи: 

- Метод на вещната стойност – технологично вещната стойност на всеки обект се определя от 
нормативната и експлоатационна годност, остатъчна експлоатационна годност, физически 
показател, окрупнени текущи и актуализирани цени, инвестиционна стойност и техническо 
обезценяване. Стойността на обезценяването е определена посредством ползването на 
квадратичен процент на овехтяване, отчитащ износването на сградите;  

- Сравнителен метод – определянето на справедливата стойност се прави чрез пряко 
сравнение на пазарни аналози, като се сравняват само онези фактори, имащи най-голямо 
влияние върху определянето на стойността. Използваната информация за пазарни аналози е 
взета от реално извършени сделки или оферти от последните три до шест месеца; 

- Приходен метод – пазарната стойност се определя по метода на очакваните парични потоци, 
което включва: определяне на брутен годишен приход, който е най-вероятно да се получи от 
имота при отдаването му под наем, определяне на приспаднат брутен паричен поток (риск от 
отпадане на наем, несъбрани наемни вноски и др.), определяне на чист паричен поток, 
определяне на периода, през който ще носи приходи активът, определяне на нормата на 
възвръщаемост от очаквания доход, превръщане на очакваните бъдещи чисти приходи от 
наем в нетна настояща стойност, която се явява пазарната стойност на имота, определена 
чрез приходния метод. 

 
2. Дялово участие в свързани предприятия, включително участия в свързани предприятия, 

както следва: 
В лв. 

Дружество   Участие Балансова 
стойност 

 
Армеец Лизинг ЕООД  

 
Притежавано от създаването  

 
100% 

 
84,785 

 
През месец декември 2016 г. притежаваните акции в СК „Армеец“, Русия са прекласифицирани 

като финансови активи на разположение за продажба. ЗАД „Армеец“ АД има инвестиция в „Армеец 
Лизинг“ ЕООД с обща балансова стойност 84,785 лв. Сумата на участието не надвишава прага от 0.5% 
от общата сума на активите. 

 
3. ЗАД „Армеец“ АД притежава инвестиции в акции, оценени по изискванията на 

Платежоспособност II, в размер на 65 млн. лв. Допълнителен анализ на Акциите, притежавани от 
Дружеството, е представен по-долу:  

В лв. 

Акции Нормативно 
отчетена 
стойност по 
IFRS 

Стойност 
Платежоспо
собност II 

Източник за 
ценова 
котировка за 
същите активи 

Описание на използваната 
котировка 

Акции - листвани 52,377,611 52,377,611 Борсов бюлетин Последна средна цена и последна цена 
"затваря" 

Акции- 
нелиствани 

12,586,754 12,798,000 Пазарна оценка  
Dividend Discount Model 

Общо 64,964,365 65,175,611   
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Към 31 декември 2016 г. портфейлът на Дружеството включва акции, емитирани от български 

компании, които се търгуват на Българска фондова борса („БФБ“). За целите на оценка на тези 
инвестиции за Баланс по Платежоспособност II /БП II/ Дружеството използва „Последна средна цена 
затваря“, обявена в борсовия бюлетин на БФБ към 30 декември 2016 г. или цена „Последна средна цена 
затваря“ към последната дата на търгуване преди тази дата, в случай че не е имало търговия на 31 
декември 2016 г. Информацията за цената на затваряне, използвана от Дружеството, е взета от 
Ежедневен бюлетин на БФБ 246-30/12/2016.  
 
Оценка на активността на пазара и съображения за оценяване 
 

При оценката на инвестициите в капиталови инструменти, Дружеството използва „Последна 
средна цена на сделка“, обявена в бюлетина на БФБ. Анализът води до заключението, че пазарната 
цена при обичайна транзакция за продажба на актив между пазарните участници на датата на оценка 
при настоящи пазарни условия, отразява нейната справедлива цена (т.е. пазарът е активен). Анализът е 
базиран на следното:   
• Приложимите критерии са упоменати в Наредба 41 на КФН за изискванията за съдържанието на 
обосновката на цената на акциите на публично търгувана компания, включително за прилагането на 
методи за оценка в случай на преструктуриране, споразумение за съвместно предприятие и обществена 
поръчка. Според Наредба 41, даден пазар е активен, ако средният дневен обем на търговия за 
последното тримесечие е поне 0.01% от всички емитирани акции на дружеството. 
• Повечето инструменти, включени в инвестиционния портфейл на Дружеството, се състоят от ценни 
книжа, които са част от поне един от индексите, публикувани от БФБ. Имайки предвид, че един от 
основните критерии за включване на дадено дружество в индексите е броят на сделките или оборотът, 
се приема, че всички притежавани от Дружеството акции, участващи в индекси на БФБ, са търгуеми на 
активен пазар. 

Според МСФО 13 определението за активен пазар е следното: „пазар, на който транзакциите с 
активи или пасиви се осъществяват с достатъчна честота и обем, така че да предоставят текущо 
информация за цените“. Дали дадена сделка се извършва с достатъчна честота и обем е въпрос на 
преценка (дружеството трябва да вземе предвид предишния си опит, познания за местния пазар и 
професионална преценка) и зависи от конкретните факти и обстоятелства на пазара на актива 
(конкретната акция).   

Според МСФО 13, справедливата стойност на даден актив или пасив се променя, в случай че 
има значителен спад в обема или нивото на активност за този актив или пасив, спрямо нормалната 
пазарна активност за актива или пасива (или сходен актив, съответно сходен пасив). За да се определи 
дали на базата на разполагаемите доказателства е имало значителен спад в обема или нивото на 
активност за актива или пасива, Дружеството преценява значимостта и приложимостта на фактори, 
които включват: 
(a) Наличието на малко на брой скорошни транзакции. 
(b) Обявените цени не са определени въз основа на текущата информация. 
(c) Обявените цени варират значително във времето или сред основните пазарни участници (например 
някои брокерски пазари). 
(d) Индекси, които преди са били тясно свързани със справедливата стойност на актива или пасива, са 
видимо несвързани с последните индикации за справедливата стойност на този актив или пасив. 
(e) Налице е значително увеличаване на имплицитните премии за риск във връзка с ликвидността, 
показателите за доходността или за резултатността (например равнището на просрочване на 
задълженията или размера на загубите) за наблюдаваните сделки или обявените цени в сравнение с 
оценката на предприятието за очакваните парични потоци, като се вземат предвид всички налични 
пазарни данни относно кредитния риск и другите рискове за резултатността на актива или пасива.  
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(f) Налице е широк спред „купува — продава“ или значително увеличаване на този спред. 
(g) Налице е значителен спад в дейността на пазара за нови емисии (т.е. първичния пазар) за актива или 
пасива, или подобни активи или пасиви, или е налице липса на такъв пазар. 
(h) Публично достъпната информация е ограничена (например за сделки на пазара, на който има пряка 
връзка между продавач и купувач).  

Дружеството съблюдава указанията за определяне на справедлива стойност в рамките на МСФО 
13: "едно предприятие трябва да се съсредоточи върху това дали наблюдаваната цена на сделка 
отговаря на изискванията за обичайна пазарна сделка, а не само на нивото на активност на пазара, 
защото дори в пазар с ниска активност, сделки могат да отговарят на изискванията.  
 
Акции – нелиствани 
 
Позицията се състои от притежаваните от ЗАД „Армеец“ АД акции в капитала на СК „Армеец“. На 3 
ноември 2016 г. е извършена пазарна оценка на СК „Армеец“ от SF България ООД. Използвани са два 
метода на оценка:  
MARKET-BASED VALUATION; и 
DIVIDEND DISCOUNT MODEL. 
Дружеството е приело по-ниската от двете оценки – тази по DIVIDEND DISCOUNT MODEL Пазарната 
оценка потвърждава стойността на притежаваните акции на СК „Армеец“ към 31 декември 2016 г.  
 

4. Инвестиции в облигации 
 

Инвестициите на Дружеството в облигации се състоят от 10 държавни облигации и 2 
корпоративни облигации. Структурата на експозициите по валути (в левова равностойност) може да 
бъде представена, както следва: 

В лв. 

 
BGN EUR Общо 

Държавни облигации 42,392,417 - 42,392,417 

Корпоративни облигации - 6,002,354 6,002,354 

Общо 42,392,417 6,002,354 48 394 771 

 
Концентрацията на инвестиции в държавни облигации, издадени от Република България, е в 

съответствие с инвестиционната политика на ЗАД „Армеец“ АД, целяща намаляване на пазарния риск и 
съответно на капиталовите изисквания за Платежоспособност (КИП). 

Прилаганата от Дружеството оценка на справедливата стойност за правителствени облигации, 
издадени от Република България и емитирани на вътрешния пазар, както за Платежоспособност II, така 
и за баланса по МСФО, се базира на цените, предоставени от Българската асоциация на дружествата за 
допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО). Цените на БАДДПО, предоставени от българските 
банки, са подходящи да бъдат определени като справедливи стойности. Ако бъдат използвани 
котировките на Bloomberg за оценка на правителствени облигации, издадени от Република България и 
емитирани на вътрешния пазар, възниква несъществена разлика в стойността съгласно 
Платежоспособност II. Основните притежатели на ДЦК са банките - 65%, вземайки предвид и 
застрахователните компании, този дял достига почти 90%. Следователно, на този пазар доминират 
гореспоменатите участници и почти всички сделки са осъществени от тях. Също така банките имат 
разрешение за придобиване на тези облигации и тяхното разпространение на други участници на 
първичния пазар като посредник с изключително важна роля. Влиянието на банковия сектор за 
търгуването на тези облигации може да се приеме като най-изгодния пазар съгласно МСФО 13. 
Следователно цените, предоставени от БАДДПО могат да се считат като подходящи справедливи 
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стойности, които в същото време представляват и индикативни стойности на извънборсовите пазари. В 
допълнение се покриват и качествените характеристики за ликвиден пазар (поддържане на конкурентна 
пазарна структура, ниско ниво на фрагментация, наличие на сигурна и стабилна пазарна 
инфраструктура, разнообразие на участниците, сигурност и стандартизация на търговия и уреждане). 
 

5. Инвестиции в колективни инвестиционни схеми  
 

Към 31.12.2016 г. Дружеството притежава инвестиции в 19 колективни инвестиционни схеми 
/КИС/  в общ размер по БП II 45 млн. лв.  
За целите на МСФО инвестициите в /КИС/ са класифицирани като финансови активи държани за 
продажба и се оценяват по справедлива стойност съгласно МСФО 13. 

 
6. Депозити, различни от парични еквиваленти 
 
Към 31.12.2016 г. общата стойност на депозитите съгласно Платежоспособност II на ЗАД 

„Армеец“ АД е 26 мил. лв. Депозитите, различни от парични еквиваленти, са представени в счетоводния 
баланс по номиналната им стойност. 
 
Г2.  Технически резерви 

 

1.  Проверка на документацията на процеса за събиране и обработка на данни.  

В ЗАД ”Армеец” АД са въведени и се съблюдават процедури, които гарантират че:   
 
 При изчисляването на техническите резерви, данните се използват последователно във времето. 

Дружеството разполага с еднородна и съпоставима информация за изчисляване на техническите 
резерви, използвайки модел, позволяващ съпоставка на развитието на изплатените претенции за 
период от 16 години, а на предявените претенции за период от 11 години;  

 Данните съответстват на целите, за които ще се използват. Използваните данни са с достатъчно 
висока степен на детайлност, така че да позволяват да се извърши анализ на развитието на 
портфейла и да се изведат необходимите тенденции и причини за промяна;  

 Размерът и характерът на данните гарантира, че в оценките, направени при изчислението на 
техническите резерви на базата на данните, няма съществени грешки;  

 Данните съответстват на допусканията, залегнали в основата на актюерските и статистическите 
техники, които се прилагат при изчислението на техническите резерви;  

 Данните отразяват по подходящ начин рисковете, на които дружество е изложено по отношение 
на своите застрахователни и презастрахователни задължения. 

 

2.   За пълнотата на данните, използвани за изчислението на най-добрата прогнозна оценка,  

ЗАД ”Армеец” АД следи: 

 Данните да включват достатъчно историческа информация, за да може да се оценят 
характеристиките на основните рискове и да се определят тенденциите в рисковете;       

 Данните да са достъпни за всяка от съответните хомогенни рискови групи, които са 
използвани при изчисляване на техническите резерви и няма съотносими данни, които са 
изключени и не се използват при изчисляване на техническите резерви без обосновка; 

 Във всяка съответна област да е включено специфично сверяване с оборотната 
ведомост или Баланса по Платежоспособност II на получените бази данни.  
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Историческите данни за платени щети, ликвидационни, административни и аквизиционни 
разходи, резерва за предстоящи плащания, приходи от регреси и презастрахователни възстановявания, 
използвани при изчисляването на техническите резерви, се равняват на оборотна ведомост, отчета и 
баланса по Платежоспособност II.  

 
3. Точност на данните 

 
Във връзка с точността на данните, използвани за изчислението на най-добрата прогнозна 

оценка, ЗАД „Армеец“ АД извършва самооценка, като периодично тества справките, с които се извлича 
информация за полици и щети,  чрез проследяване на резултатите за полиците или щетите, които 
евентуално биха създали проблем. В случай на констатирани несъответствия, същите се отстраняват.    
 

4. Външни данни   
 

Като цяло Дружеството не използва външни данни при оценката на техническите резерви.  
 

Оценка на баланса  
 
A. Технически резерви  
  

Дружеството формира техническите резерви съгласно Платежоспособност II като сума от най-

добрата прогнозна оценка на резерва за претенции, най-добрата прогнозна оценка на премиен резерв и 

добавя добавка за сигурност. Изчисленията се извършват поотделно за всеки вид резерв. Най-добрата 

оценка се изчислява брутно от презастраховане по отделни хомогенни рискови групи или видовете 

застраховки, съгласно отчетите за целите на МСФО, след което резултатите се сумират по видовете 

застраховки по Платежоспособност II. Дружеството разделя изчисленията по директен бизнес, активно 

пропорционално презастраховане и активно непропорционално презастраховане. Моделът е базиран на 

прогноза на всички очаквани входящи и изходящи бъдещи парични потоци, необходими за покритие на 

задълженията за периода на договорите. 

Презастрахователните вземания се изчисляват отделно за резервите за премии и резервите за 

щети. Презастрахователните възстановявания са включени в активите на баланса. 

За рисковете по даден вид застраховка, чието развитие във времето протича по различен начин 

/характеризират се с различно забавяне на предявяването и изплащането на щетите/, които се 

различават по честота и среден размер на претенциите, Дружеството разделя претенциите на хомогенни 

рискови групи. Например по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите са използвани 

отделни триъгълници за щети, изплатени във връзка с имуществени и неимуществени вреди, претенции 

по събития, настъпили в България и извън България. 

Дружеството оценява бъдещите парични потоци, базирани на моделите на плащане по линии 

бизнес и прилага съответната крива на доходността, предоставена от EIOPA по валути. Не се прилагат 

корекции за волатилност и изравнителни корекции. 

Размерът на техническите резерви се определя като сума от най-добрата прогнозна оценка (Вest 

Еstimate) и добавка за риск (Risk Margin). Добавката за риск се изчислява отделно и на нетна база. 

Изчисляването на най-добрата прогнозна оценка на техническите резерви се основава на исторически 

данни и използва актюерски методи и допускания в съответствие с изискванията на Платежоспособност 

II. 
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Дружеството извършва изчисления на база на триъгълници на изплатените и предявени 
претенции, като при избора на метод се взема предвид обемът на данните, откога се предлага всяка 
една застраховка, специфичното проявление на риска през различни години и пълнотата на данните. 

 
Като входни данни за моделите за оценка на премиите и щетите се използват следните данни по 

видове застраховки: 
- Триъгълници на изплатените и възникналите претенции; 

- Триъгълници на предявените, неизплатени към 31. декември на съответната година 

обезщетения за 11 годишен период; 

- Данни за премиен приход и спечелени премии за 10 годишен период; 

- Данни за извършени разходи и разпределението им по видове застраховки за последната 

година; 

- Данни за предсрочно прекратени полици за 10 годишен период; 

- Икономически допускания – крива на доходност по отделни валути, публикувана от EIOPA; 

- Други допускания – коефициент на щетимост, коефициент на разходи, коефициент на 

презастраховане.  

Резервът за премии покрива задълженията по събития, които ще настъпят след датата на оценка и 
по време на оставащия период, в който действащите към 31.12.2016 г. договори са в сила.   

Резервът за щети се отнася до събития, които са настъпили към момента на оценка, но които все 
още не са уредени, независимо от това дали са предявени пред застрахователя. 

 
При определянето на най-добрата прогнозна оценка (НПО) на резерва за щети Дружеството 

проектира всички бъдещи парични потоци на база на триъгълници на развитие на претенциите, като 
изгражда отделни триъгълници за:  

-  изплатените претенции;  
-  предявените претенции; 
-  приходи от регреси; 
- брой на изплатените щети с оглед определяне на бъдещите парични потоци, свързани с 

разходите за ликвидация на щети, на база броя на щетите и средния разход на една щета. 
 
При определянето на НПО на премийния резерв Дружеството проектира всички бъдещи парични 

потоци на база: 
-  очакван коефициент на щетимост;  
-  очаквани административни и аквизиционни разходи;  
-  очакван коефициент на прекратяване на сключените договори.  

 
За изчисляване на най-добрата прогнозна оценка на резервите по различните видове застраховки, 
Дружеството използва различни методи и данни, които са описани по-долу: 
 

Застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите (MTPL): 
 
За изчисленията на най-добрата прогнозна оценка за щети за този вид дейност, Дружеството 

използва: 
- статистика на базата на акумулирани триъгълници за развитие на щетите – на платените претенции 

и на възникналите претенции за период от последните 11 години; 
- изчислението на най-добрата оценка на резерва за щети към 31.12.2016 г. се извършва по верижно-

стълбов метод, на база триъгълник на акумулираната стойност на изплатените претенции; 
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- изчисленията се базират на база триъгълници на платените претенции във връзка с имуществени 
и неимуществени вреди, на претенции, възникнали в България и извън нея; 

-  използвани са фактори на развитие, определени като среднопретеглени стойности;  
-  не са идентифицирани големи щети в портфейла и не са извършвани отделни изчисления за 

големи щети;  
- анюитетите се изчисляват поотделно за всеки конкретен случай, като се използват таблиците за 

смъртност, определени с Решение № 881 - ПОД / 22.12.2016 г. на заместник-председателя на Комисията 
за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”. За дисконтирането им се прилага 
безрисковата крива на доходност, публикувана от EIOPA.  

За изчисленията на най-добрата прогнозна оценка за премии за този вид дейност, Дружеството 
използва: 

- статистика на базата на акумулирани триъгълници за развитие на щетите – на платените претенции 
за период от последните 16 години и на възникналите претенции за период от последните 11 години; 

- изчислението на най-добрата оценка на резерва за премии към 31.12.2016 г. се извършва по 
верижно-стълбов метод на база триъгълник на акумулираната стойност на изплатените претенции; 

- изчисленията се базират на база триъгълници на платените претенции във връзка с имуществени 
и неимуществени вреди, отделно за застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилиста, „Зелена 
карта“; 

-  използвани са фактори на развитие, определени като среднопретеглени стойности;  
-  не са идентифицирани големи щети в портфейла и не са извършвани отделни изчисления за 

големи щети.  
Към този вид застраховка се включва и застраховка „Гражданска отговорност на превозвача за 

превоз на товари по шосе“, чиито резултати за резервите за щети и премии също се добавят към 
получените резултати по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилиста. 
 

Други автомобилни застраховки:  
 
За този вид дейност Дружеството извършва изчисленията на най-добра прогнозна оценка: 
- използвайки верижно-стълбов метод, базиран на триъгълник на възникналите претенции през 

последните 11 години;  
-  не се извършват корекции на данните;  
-  изчислен е резерв за регресни искове, с който се намаляват резервите за щети, като по този 

начин се формират очакваните бъдещи входящите парични потоци в резерва за щети; 
- използвани са среднопретеглени стойности на факторите на развитие, без корекции и 

изглаждане;  
- резултатите са дисконтирани с крива на безрисков лихвен процент на EIOPA за лева. 
При изчисляване на резервите за премии, средната квота на щетимост се взима за последните 

10 години без 2014 г., когато имаше катастрофично събитие, а квотата на разходите е изчислена на 
базата на последните 2 години.  

 
Морско, авиационно и транспортно застраховане:  
 
В тази линия бизнес Дружеството включва следните сегменти: Застраховка за плавателни 

съдове, Застраховка на летателни апарати, „Товари по време на превоз“ (карго застраховка), 
застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати“ 
и  „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове“.  

Дружеството извършва изчисленията на най-добра прогнозна оценка: 
- отделно за всеки сегмент, съответно: застраховка за плавателни съдове, застраховка на 

летателни апарати, „Товари по време на превоз“ (карго застраховка), застраховка „Гражданска 
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отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати“ и  „Гражданска 
отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове“, след което резултатите 
за стойността на резерва се сумират;  

- използва се верижно-стълбов метод, базиран на триъгълници с 16 годишно развитие на 
претенциите на база акумулирани платени претенции;  

-  не се извършват корекции на данните, като всички претенции са включени в триъгълника;  
- използват се среднопретеглени стойности на факторите на развитие без извършване на 

корекции и изглаждане;  
Изчисляване на дела на презастрахователите в резерва: 

По този вид застраховки Дружеството има пропорционален презастрахователен договори за Морско 
каско и отговорности и транспортно застраховане. По морско каско и отговорности има сключен и един 
факултативен презастрахователен договор за най-големия риск от портфейла на Дружеството. По 
авиационно каско и отговорности има сключени единствено пропорционални факултативни договори.  
Делът на презастрахователите в резервите по Платежоспособност II е изчислен пропорционално на 

дела на презастрахователите в резервите за щети по МСФО и след прилагане на корекция с оглед на 

очакваните загуби поради неизпълнение от страна на контрагента и е получен по следната формула:    

Дела на презастрахователте в резерва за щети по SII (недисконтиран) = Брутен Резерв за щети по 

SII * (Дела на презастрахователите по МСФО/Брутни резерви за щети по МСФО) – Корекция с оглед 

на очакваните загуби поради неизпълнение от страна на контрагента. 

 
Пожар и други щети на имущество:  
 
За този вид дейност Дружеството е извършило изчисленията на най-добра прогнозна оценка 

отделно на резерва по директен бизнес, включително пропорционално активно презастраховане и 
непропорционално активно презастраховане. Стойността на образувания резерв по директен бизнес и 
пропорционално активно презастраховане е определената съгласно стойността на предявените 
неизплатени претенции в отчетите по МСФО, увеличена със стойността на образувания допълнителен 
резерв съгласно чл. 8а от Наредба № 27 и с приспаднати очаквани приходи от регреси.  

 
Обща гражданска отговорност:  
 
В тази линия бизнес дружеството включва Обща отговорност към трети лица. Дружеството е 

извършило изчисленията на най-добра прогнозна оценка: 
- използвайки верижно-стълбов метод, базиран на триъгълници с 16 годишно развитие на 

претенциите на база акумулирани платени претенции;  
- при отделно изчисление на стойността на НПОЗ по директен бизнес и активно презастраховане; 
- без да извършва корекции на данните, като всички претенции са включени в триъгълника;  
- използвани са среднопретеглени стойности на факторите на развитие без извършване на 

корекции и изглаждане;  
- при дисконтиране на очакваните парични потоци с крива на безрисков лихвен процент на EIOPA 

за лева. 
 

Разни финансови загуби:  
 
В тази категория Дружеството включва застраховка Разни финансови загуби. Поради липса на 

платени претенции по събития от последните две години верижно-стълбовият метод не е подходящ за 
прогнозиране на бъдещите задължения. Стойността на осчетоводения резерв за предявени неизплатени 
претенции е приета като най-добра приблизителна оценка към 31 декември 2016 г.  
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6 . Други пасиви, различни от застраховки 

Счетоводната политика за признаване и оценяване на „Задължения (търговски, различни от 
застрахователните)“ беше е съгласно изискванията на рамката Платежоспособност II. Задълженията 
(търговски, различни от застрахователните) са първоначално признати по цена на придобиване, която е 
справедливата стойност на възнаграждението, което ще бъде платено за получените стоки и услуги.  

Стойността на позиция „Задължения (търговски, различни от застраховки)“ в БПII към 31 
декември 2016 г. на ЗАД Армеец е в размер на 4,389,872 лв. и включва следните категории задължения: 
 

Задълженията (търговски, различни от 
застрахователните) 

31/12/2016 (лв.) % 

Задължения към персонала и социално осигурителни 
институции 

1,750,764 40% 

Задължения към доставчици 864,663 20% 

Задължения за данък върху застрахователните премии  400,895 9% 

Задължения към бюджета и други данъчни задължения  826,296 19% 

Други задължения 547,254 12% 

Общо 4,389,872 100% 

 
 
Д. УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА 
 

 Политиката за управление на капитала определя принципите за дейността по управление на 
капитала, на които трябва да отговаря ЗАД ”Армеец“ АД. Тези дейности засягат управлението и контрола 
на собствените средства и по-конкретно:  

- класификациране и периодичен преглед на собствените средства, за да се гарантира, че 
собствените средства отговарят на изискванията на действащите регулации към определената дата;  

- гарантиране, че на собствените средства не са наложени тежести, че всички необходими и 
позволени действия, свързани с управлението на собствените средства са завършени надлежно и, че 
договореностите и условията са ясни и недвусмислени, включително случаите, в които разпределения 
на елементите на собствените средства се очаква да се отложат или откажат;  

- за установяване на общи стандарти за ефективно изпълнение на тези дейности, в съответствие 
с приложимите регулаторни изисквания и законодателната рамка на групово и местно ниво;  

Изпълнителните директори на Дружеството са отговорни за изготвянето на План за управление 
на капитала, както и за предоставянето му на управителен и надзорен орган. Ако по време на плановия 
период се предвиждат извънредни операции (сливания и придобивания, издаване на собствени 
средства), тяхното въздействие изрично се посочва в развитието на собствените средства и 
капиталовото изискване, а детайли се посочват и в съответната документация. Емитирането на 
собствени средства непременно се посочва в плана за управление на капитала в подробно описание за 
необходимостта от това.  

Собствените средства на Дружеството към 31.12.2016 г. възлизат на 99 964 906 лв. и се състоят 
изцяло от основни собствени средства, така както са определени в чл. 88 от Директива 2009/138/ЕК и са 
съставени от Превишение на активите над пасивите (представени в R2) и подчинен дълг както следва: 
 

Резерв за равняване Лева 

Активи – Пасиви* 79,964,906 

Собствени акции (държани пряко или косвено) - 

Очаквани дивиденти, разпределения и отчисления - 
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Други позиции от основни собствени средства – 

Подчинени задължения 

20,000,000 

Корекция за ограничени елементи на собствени 

средства 

- 

Общо собствени средства 99,964,906 

 
Тъй като ЗАД „Армеец“ АД не поддържа допълнителни собствени средства, сумата на основните 

собствени средства се равнява на стойността на собствените средства на Дружеството. 
На 29.12.2016 г. е сключен договор за подчинен срочен дълг между Химимпорт АД и ЗАД 

„Армеец“ АД . Съгласно договора Химимпорт АД предоставя на ЗАД „Армеец“ АД кредит под формата на 
подчинен срочен дълг по смисъла и условията на Кодекса за застраховането и чл. 72 от Делегиран 
Регламент (ЕС) 2015/35 в общ размер 20 000 000 лв. за срок от 10 години. Лихвата е в размер на 3.6% 
проста годишна лихва. Главницата на подчинения срочен дълг следва да бъде погасена изцяло 
еднократно на десетата година от датата на реалното предоставяне и не може да бъде връщана на 
Химимпорт АД под каквато и да е форма и поради каквото и да е обстоятелство преди изтичане на 5 
години от датата на плащането й.  
Сумата е изцяло усвоена на 30 декември 2016 г. 

Този инструмент притежава характеристиките на собствени средства от втори ред, както е 
описано в член 73 от Делегиран Регламент (ЕС) 2015/35: 
 Подчиненост – удовлетворяването на претенциите на заемодателя са последни по ред след всички 

одобрени на други кредитори искове в случай на несъстоятелност; 
 Поемане на загуби – сумата е напълно усвоена на 30 декември 2016 г.; 
 Достатъчна продължителност – договорът е сключен за срок от 10 години от датата на подписване; 
 Освободен от изисквания или стимули за погасяване – заемодателят няма право в никакъв случай да 

прекратява договора или да изиска предсрочно погасяване; 
 Освободен от задължителни фиксиран такси – в случай, че кредитополучателят не спазва 

капиталовите изисквания за платежоспособност, заемодателят се съгласява да бъдат отложени 
лихвените плащания, докато капиталовите изисквания за платежоспособност отново са спазени; 

 Липса на тежести – заемът е предоставен на кредитополучателя без обезпечение от страна на 
кредитополучателя или от трети страни; 
 

Сумата на подчинение срочен дълг също така отговаря на критериите и ограниченията на член 
82 от Делегиран Регламент (ЕС) 2015/35 и следователно са напълно признати като допустими собствени 
средства за покриване на КИП и частично на МКИ. 

ЗАД „Армеец“ АД не предвижда изплащания на дивиденти към собствениците и следователно не 
са необходими корекции на Собствените средства. Сумата на допустимите собствени средства (СС) за 
покриване на КИП и МКИ може да бъде представена както следва: 

 
В лв. 

Собствени средства Ред 1 Ред 2 Ред 3 

Допустими СС за покриване на КИП 79,964,906 20,000,000 -  

Допустими СС за покриване на МКИ 79,964,906 4,247,226 -  

 
 

В лв. 

Капиталови изисквания  

КИП 73,533,565 
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МКИ 21,236,129 

Коефициент на покритие КИП 136% 

Коефициент на покритие МКИ 397% 

 
За оценка на собствените средства и капиталовото изискване по Платежоспособност II, ЗАД 

„Армеец“ АД конструира балансов отчет за целите на Платежоспособност II, в съответствие с 
изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 година. 
Капиталовите изисквания за подписваческия риск в общото застраховане и подписваческия риск в 
здравното застраховане, са базирани на стандартната формула за Платежоспособност II, подробно 
описана в Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 година. За капиталовите 
изисквания за пазарния риск, риска от фалит на контрагента, операционния риск и риска, свързан с 
нематериалните активи, също се използва стандартната формула за Платежоспособност II. 
Капиталовото изискване за платежоспособност  представлява размерът на собствените средства, който 
е достатъчен, за да бъде дружеството защитено от неочаквани и извънредни загуби. За изчислението на 
капиталово изискване за платежоспособност ЗАД „Армеец“ АД използва стандартната формула по 
Платежоспособност II, която е с доверителен интервал от 99,5% за едногодишен времеви период. 
Изчисленията на капиталовото изискване за платежоспособност са направени в съответствие с 
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 година. Използваната корекция на 
КИП за способността на отложените данъци да покриват загуби е направена в съответствие с Делегиран 
регламент (ЕС) 2015/35.  

 
Д1. Прогнозна оценка на платежоспособността 

В лв. 

 

Капиталово изискване за платежоспособност 

Нормативно 

установено 

Капиталово 

изискване 

Капиталово 

изискване 

(Средносрочен 

период) 

Пазарен риск 40 558 944  43 764 811  

Риск от неизпълнение от страна на контрагента 3 849 438 6 044 222  

Подписвачески риск в животозастраховането 0  0  

Подписвачески риск в здравното застраховане 1 251 076 1 796 049  

Подписвачески риск в общото застраховане 43 967 125  33 196 230  

Диверсификационен ефект -20 624 830  -20 294 278  

Операционен риск 5 932 097  6 240 898  

Корекция за способността на отсрочените данъци да 
покриват загуби 

-1 400 284  0  

Капиталово изискване за платежоспособност (КИП) 73 533 565 70 747 932  

 
В края на 2016 г. ЗАД „Армеец“ АД увеличи собствените си средства с 20 милиона лева подчинен 

срочен дълг. В средносрочен период допълнително се предвижда използването на нетната печалба за 
увеличение на собствения капитал чрез разпределянето на нетния положителен финансов резултат във 
фонд „Резервен“ на дружеството.  

 
 

В лв. 

Собствени средста  Към 31.12.2016г. В средносрочен период 

Общо активи 317 602 957 339 521 886 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.012.01.0001.01.ENG
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Общо пасиви 237 638 051 248 567 800 

Превишение на активи спрямо пасиви 79 964 906 90 954 086 

Подчинен срочен дълг 20 000 000 20 000 000 

Собствени средства за покритие на КИП 99 964 906 110 954 086 

Собствени средства за покритие на МКИ 84 212 132 95 439 585 

КИП 73 533 565 70 747 932 

МКИ 21 236 128 22 427 496 

КИП коефициент 136% 157% 

МКИ коефициент 397% 426% 

 
В средносрочен период се очаква капиталовото изискване за платежоспособност да намалее с 

около 2,8 милиона лева, най-вече заради намаление на подписваческия риск в общото застраховане, а 
собствените средства да нараснат с около 11 милиона лева. Чрез посочените действия се очаква в 
средносрочен план коефициент на покритие на капиталовите  изисквания да нарасне от 136% към края 
на 2016г. до 157%. 

 
Д2. Капиталово изискване за платежоспособност и минимално капиталово изискване 
 

Дружеството изчислява Капиталовото изискване за платежоспособност (КИП) и Минималното 
капиталово изискване (МКИ) в съответствие със стандартната формула. ЗАД „Армеец“ АД закупи 
система за изготвяне на периодични отчети и справки във формат xbrl съгласно Регламент за 
изпълнение (ЕС) 2015/2450 на Комисията софтуерния продукт „SAS® Firmwide Risk for Solvency II“ с 
доставчик „Аналитикс България“ АД. Този продукт се използва за наблюдение на целия процес по 
отчитане в съответствие с Платежоспособност II.  

Капиталовото изискване за платежоспособност към 31 декември 2016 възлиза на 73 533 565 лв. 
Стойността на собствените средства след корекциите, направени в резултат на прегледа на балансите, 
е 99 964 906 лв., което означава, че коефициентът на покритие на КИП към съответната дата е 136%. На 
следващата графика обобщено са представени изчисленията и резултатите за капиталовите изисквания: 

 

 
 . 

Основно капиталово изискване за платежоспособност 
Основните рискови категории, приложими за ЗАД „Армеец“ АД са Пазарен риск, Риск от неизпълнение от 
страна на контрагента и Подписвачески риск в общото застраховане и здравното застраховане, различно 
от животозастраховането. 
 



 

 

Отчет за платежоспособността и финансовото състояние на ЗАД “АРМЕЕЦ” за 2016 г.  52 

Пазарен риск 
 
За ЗАД „Армеец“ АД са приложими всички подмодули за пазарен риск – лихвен риск; риск, 

свързан с акции; риск, свързан с недвижими имоти; риск, свързан с лихвения спред; риск от пазарна 
концентрация и валутен риск.  

В следващата таблица са представени всички активи, които са чувствителни към измененията на 
пазарните условия, в зависимост от рисковата им категория. 
 

В лв. 

Позиция по БП II 

 
Коригирана ст-ст в 

БПII 
 

Рискова категория 

Недвижима собственост, машини и 
съоръжения, притежавани за 
собствено ползване 

10,159,296 
 

Недвижима собственост 6,974,681 Риск, свързан с недвижими имоти 

Недвижима собственост (различна от 
тази за собствено ползване) 

26,253,380 Риск, свързан с недвижими имоти 

Акции 65,175,611 
 

        Акции – листвани 52,377,611 Риск, свързан с акции – Тип 1 

        Акции – нелиствани 12,798,000 Риск, свързан с акции – Тип 2 

Облигации 48,394,771 
 

        Държавни облигации 42,392,417 
Риск, свързан с лихвения спред и 
лихвен риск 

       Корпоративни облигации 6,002,354 
Риск, свързан с лихвения спред и 
лихвен риск 

Колективни инвестиционни схеми 
(КИС) 

45,620,309 
 

        КИС, инвестирани в листвани 
акции и дялове 

24,613,706 Риск, свързан с акции – Тип 1 

      КИС, инвестирани в депозити 8,174,226 Риск, свързан с лихвения спред 

      КИС, инвестирани в облигации 9,814,017 Риск, свързан с лихвения спред 

      КИС,  инвестирани в Парични 
еквиваленти и    вземания 

3,018,360 Риск, свързан с пазарна концентрация 

Депозити, различни от парични 
еквиваленти 

25,992,241 Риск, свързан с лихвения спред 

Други заеми 14,183,488 
Риск, свързан с лихвения спред и 
лихвен риск 

Общо активи за изчисление на риск от 
пазарна концентрация 

232,594,481 
 

Дялове в свързани дружества, 
включително участия 

84,785 
Риск, свързан с акции – стратегически 
инвестиции, Тип 2 

Общо активи за изчисление на пазарен 
риск 

232,679,266  
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Подмодул на лихвения риск 
 

Чувствителни към измененията в срочната структура на лихвените експозиции в ЗАД „Армеец“ 
АД са лихвоносните ценни книжа, други заеми и паричните потоци, използвани при изчислението на най-
добрата прогнозна оценка на Техническите резерви и презастрахователните възстановявания. За 
преизчислението на валутните експозиции са приложени обменните курсове към 31 декември 2016 г., 
публикувани от Българска народна банка. Стойността на активите, включени в изчислението на 
лихвения риск, отговаря на справедливата им стойност в резултата на извършените процедури в 
раздела „Оценка на баланса“. 
 

Подмодул на риска, свързан с акции 
 

Инвестициите в акции, емитирани на Българска фондова борса, дяловете в свързани дружества, 
включително участия, акциите и дяловете в Колективни инвестиционни схеми (където базисните 
инвестиции представляват акции, съгласно подхода на подробния преглед) са чувствителни към 
изменения в цените на акциите експозиции от инвестиционния портфейл на ЗАД „Армеец“ АД. Всички 
дялове в свързани дружества, включително участия (участия с повече от 20%) включват следните 
дружества: 
 

Дружество Участие Ст-ст по ПII в лв. 

АРМЕЕЦ Лизинг ЕООД 100% 84,785 

Армеец, Русия 100% 12,798,000 

Общо 
 

12,882,785 

 
За акции, както и за капиталовите инструменти, притежавани в рамките на предприятие за 

колективно инвестиране, закупени преди 01 януари 2016 г., които са класифицирани като капиталови 
инструменти „тип 1“, е приложена преходната мярка за стандартния риск, свързан с акции, предвидена в 
член 308б, параграф 12 от Директива 2009/138/ЕО. 

В лв. 

 Закупени преди 01.01.2016 Закупени след 01.01.2016 

Акции 42,842,261 9,535,350 

КИС, инвестирани в 
листвани акции и 
дялове 5,110,929 19,502,777 

Общо 47,953,190 29,038,127 

 
  Подмодул на риска, свързан с недвижими имоти 
 
Категориите „Недвижима собственост, притежавана за собствено ползване“ и „Недвижима собственост 
(различна от тази за собствено ползване)“ в ЗАД „Армеец“ АД са чувствителни към волатилността на 
пазарните цени на недвижимата собственост. 
 

Позиция БП II Стойност в лв. 

Недвижима собственост за собствено ползване 6,974,681 

Недвижима собственост (различна от тази за собствено ползване) 26,253,380 

Общо активи за изчисление на риска, свързан с недвижими имоти 33,228,061 

 
Подмодул на риска, свързан с лихвения спред 
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Чувствителни експозиции към промяната в нивото или волатилността на кредитните спредове в 

ЗАД „Армеец“ АД са притежаваните от Дружеството лихвоносни ценни книжа (държавни и корпоративни 
облигации), срочни депозити, заеми и инвестиции в капиталови инструменти, притежавани в рамките на 
предприятие за колективно инвестиране, инвестирано в депозити и облигации. Експозициите могат да 
бъдат представени, както следва: 
 

Позиция БП II Стойност в лв. 

Държавни облигации 42,392,417 

Корпоративни облигации 6,002,354 

КИС, инвестирани в депозити 8,174,226 

КИС, инвестирани в облигации 9,814,017 

Депозити, различни от парични еквиваленти 25,992,241 

Други заеми 14,183,488 

Общо активи за изчисление на лихвения риск 106,558,743 

 
Подмодул на риска от пазарна концентрация 
 
Активите, които са взети предвид при изчислението на риска от пазарна концентрация в ЗАД 

„Армеец“ АД се състоят от всички активи, които са включени при изчислението на подмодулите на 
лихвения риск, риска, свързан с акции, риска, свързан с недвижими имоти и риска, свързан с лихвения 
спред (без паричните потоци от презастрахователни възстановявания), както и цялата стойност на 
инвестициите в Колективни инвестиционни схеми, и възлиза на 232 679 265 лв.  

За преизчислението на валутните експозиции са приложени обменните курсове към 31 декември 
2016 г., публикувани от Българска народна банка. 
 

Подмодул на валутния риск  
 

Основните салда, които са чувствителни към промяната в нивото или волатилността на 
валутните обменни курсове и съответните фактори/параметри за непосредствено изменение на 
чуждестранната валута могат да се представят, както следва (експозициите са представени в лева): 

 

Валута 
Експоз. 
Активи 

Експоз. 
Пасиви 

Хедж 
Нетна 

експозиция 
Шок Mktfx 

EUR 16,354,031 10,999,810 - 5,354,221 1.81% 96,912 

USD 812,307 1,342,300 - (529,993) 25.00% 132,498 

Други 12,798,000 - - 12,798,000 25.00% 3,199,500 

Общо 29,964,338 12,342,110   17,622,228   3,428,910 

 
Риск от неизпълнение от страна на контрагента 

 

Следните позиции в ЗАД АРМЕЕЦ АД 
се включват в изчислението на риска 

от неизпълнение от страна на 
контрагента, в съответствие с чл. 196 

от ДР (ЕС) 2015/35: Общо 

65,876,821 224,169,566 
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Дружеството идентифицира експозициите към всеки отделен контрагент и рискът от 
неизпълнение е изчислен единствено като експозиция към едно лице (съгласно чл. 190 от ДР (ЕС) 
2015/35). Дружеството не отчита вземания от посредници и нетиране със съответните задължения към 
посредници въз основа на всеки отделен случай. 

При изчисленията се взимат предвид определянето на загубата при неизпълнение за всяка 
отделна експозиция, ефектът от смекчаването на риска и кредитната оценка на всеки контрагент. Ако 
няма достъпна кредитна оценка от номинирана институция за външен кредитен рейтинг (ECAI), 
експозицията се отбелязва като нерейтингована и за нея се прилага най-неблагоприятното ниво на 
вероятността за неизпълнение. 
 

Подписвачески риск 
 
Застрахователният портфейл на Дружеството се състои от следните линии бизнес: общо 

застрахователни продукти и здравни застрахователни продукти, различни от животозастрахователните 
продукти.  
В рисковия модул за подписваческия риск, включен в изчисленията за КИП се включват следните 
рискови подмодули:  
- подмодул за риска, свързан с определянето на премии и резерви; 
- подмодул за риска от прекратяване; 
- подмодул за катастрофичния (CAT) риск в общото застраховане. 
 

Извършеното от Дружеството изчисление към 31.12.2016 г. на КИП за модула на подписваческия 
риск в общото застраховане/ здравното застраховане, различно от животозастраховането е в 
съответствие с Стандартната формула. Използвана е корелационна матрица за агрегиране на 
подписваческия риск в общото застраховане/ здравното застраховане, различно от 
животозастраховането, както и използваните параметри и не идетифицирахме проблеми. 

Стойностите на КИП по отделни подмодули на подписваческия риск са представени в 
следващата таблица:  

В лв. 

Подписвачески риск в: общото застраховане здравното застраховане 

Риск, свързан с определянето на 
премии и резерви 42,833,802 1,200,561 

Катастрофичен риск 3,857,816 160,668 

Риск от прекратяване 931,821 39,171 

Подписвачески риск след 
диверсификационен ефект 43 967 125 1,251,076 

 
Подмодул на риска от прекратяване 
 
Многогодишните договори съставят незначителна част от портфейла на дружеството. За 

многогодишните договори се начислява премията за целия период от договора, когато същата е платена 
еднократно. Дружеството не е сключило полици с опция за автоматично подновяване. Всички прогнози 
при изчисляване на НПО на премийния резерв са извършени в рамките на едногодишен хоризонт. 
Въпреки това, рискът от прекратяване е приложим, поради установената практика за разсрочено 
плащане на премията - месечно или тримесечно плащане на вноски по застрахователните премии.  
Дружеството извършва изчисление по отделни линии бизнес, за да провери дали 40% прекратяване на 
застрахователните полици ще доведе до увеличаване на техническите резерви в съответствие с 
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Делегирания регламент (ЕС) 2015/35. При изчисление на риска от предсрочно прекратяване е 
използвана формулата: 
КИП за риска от прекратяване = 40% * MAX {FP*(1-СR); 0}, където   
- FP са бъдещите премии, които се очаква да бъдат получени,  
- СR е комбиниран коефициент, който взема предвид коефициент за щетимост, коефициент на 
административните разходи и, ако е приложимо, коефициент на комисионите.   
 

Подмодул на катастрофичния риск в общото застраховане/здравно застраховане, 
различно от животозастраховането  
 

Дружеството прави изчисления за катастрофичен риск при природни бедствия – земетресение и 
наводнение. Катастрофични рискове, предизвикани от човешка намеса: отговорност МПС, 
корабоплаване и въздухоплаване, пожар и отговорност, кредити и гаранции и катастрафичния риск за 
непропорционално имуществено застраховане.   

Дружеството покрива само рисковете от концентрация по отношение на злополуки и масови 
злополуки.  

 
 

 


