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ЗАД „Армеец” – Винаги с Вас!

ЗАД „Армеец” е българска застрахователна компания и част от най-големия български 
холдинг „Химимпорт”. Създадена преди 22 години, днес компанията е утвърдена марка на 
българския застрахователен пазар.

ЗАД „Армеец” заема лидерско място на общозастрахователния пазар в България през 
2018 г. с реализиран премиен приход 208 млн. лева, което представлява увеличение 
с 6.8% спрямо предходната година. Пазарният дял на Дружеството 
по показателя общ премиен приход на пазара по общо застраховане в България е 10%. 
Компанията е безспорен лидер по застраховка „Каско на МПС” и застраховка „Помощ при 
пътуване“. Дружеството реализира ръст на приходите по всички линии бизнес 
и заема водещо място на застрахователния пазар с утвърдени стандарти на поемане на 
застрахователни рискове.  

За компанията работят повече от 550 служители в 50 агенции, 3 генерални агенции, 
2 интегрирани офиса и над 40 представителства на територията на цялата страна. 
Дистрибуцията на застрахователните продукти се осъществява от 330 брокери и 
повече от 900 агенти.

ЗАД „Армеец” притежава дългосрочен кредитен рейтинг BB+ (перспектива: стабилна) 
от Българската агенция за кредитен рейтинг и поддържа презастрахователна програма 
с водещи световни презастрахователи.

За осма поредна година ЗАД „Армеец” е сред топ 100 на застрахователните компании в 
Югоизточна Европа в класацията на агенция SeeNews.  



4



5



6



СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ

2. БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018 Г.

- Икономически преглед 
- Застрахователен пазар

3. ЗАД „АРМЕЕЦ“ ПРЕЗ 2018 Г.

- За компанията
Кратка история
Акционери и акционерен капитал
Управленски екип
Членства и кредитен рейтинг
Персонал
Обзор на дейността

- Застрахователна дейност 
Презастрахователна програма
Пазарни позиции 
Застрахователни резултати 
Основна финансова информация 
Бъдещо развитие

4. ОТЧЕТ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

Отчет за финансовото състояние 
Отчет за всеобхватния доход
Отчет за промените в собствения капитал 
Отчет за паричните потоци

5. ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

6. ДИСТРИБУЦИЯ И КЛОНОВА МРЕЖА



8



9

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ

Уважаеми акционери,

2018 г. беше време на изпитания за българския застрахователен пазар. В сложната бизнес 
среда ЗАД „Армеец“ е марка, която клиентите и партньорите приемат като емблема за 
коректност и стабилност на българския бизнес.

Бяхме изправени пред изключителна година, свързана с нови предизвикателства и промени 
в регулаторната рамка, произтичащи не само от прилаганите принципи на директивата 
Платежоспособност II, а и от промяната в международните изисквания към българския 
застрахователен пазар. ЗАД „Армеец“ е застрахователно дружество с отлични капиталови 
показатели и заделени застрахователни резерви, които отговарят на най-високите 
странадарти на финансова стабилност. 

Благодарим Ви, че и през 2018 г. запазихте неизменната си подкрепа към дейността на ЗАД 
„Армеец”.  В последните 22 години, през които Дружеството е на пазара, сме преодолявали 
множество предизвикателства, а трудностите ни направиха по-устойчиви и гъвкави.

Благодарни сме на клиентите и партньорите, които ни оцениха и запазиха доверието 
си към нас. За шестнадесета поредна година успяхме да реализираме ръст в премийния 
приход, Дружеството постигна положителни бизнес индикатори и множество успехи, 
които ще имат своето отражение в бъдещото развитие. Във високо конкурентна среда 
запазихме лидерска позиция на общозастрахователния пазар с 6.8% ръст на премийния 
приход спрямо същия период на миналата година и постигнахме 10% пазарен дял. През 2018 
г. Дружеството е отново застрахователят в съвременното българско общо застраховане, 
преминал границата от 200 млн. лева премиен приход за една година. 

Тези резултати са благодарение на балансиран застрахователен портфейл, изграден от 
всички бизнес линии, изборът на които от клиентите зависи от качеството на услугата, 
а не благодарение на ценово чувствителната застраховка „Гражданска отговорност“ на 
автомобилистите, която въвежда българския застрахователен пазар в опасна спирала на 
ценови войни и загуби. ЗАД „Армеец“ е безспорният пазарен лидер по застраховка „Каско на 
МПС“ и „Помощ при пътуване“.  

ЗАД „Армеец“ за осма поредна година е в топ 100 на застрахователните компании в 
Югоизточна Европа. 

Отличните резултати през годината се дължат на всеки един от нашите служители, 
високото ниво на професионализъм, отговорност и работа за удовлетвореността на 
клиентите.

Вярваме, че следвайки дългогодишната си формула за успех и подхождайки към работата 
с уважение, гордост и вдъхновение, ще запазим удовлетвореността на нашите акционери, 
настоящи и бъдещи клиенти и партньори. Иновациите и обновяването ще бъдат пътят 
ни към още по-високото доверие на единствените съдници за нашата работа, клиентите. 

От ръководството на ЗАД „Армеец”
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БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018 Г.

Икономически преглед

Икономическият растеж в България през 2018 г. остана под очакванията във всички 
официални макропрогнози. Данните на националната статистика показват, че БВП се е 
увеличил с 3.1% спрямо предходната година.

Основният двигател на ръста на БВП остава потреблението, движено от по-високите 
заплати и намаляващата безработица. 

Инвестициите и потреблението забавят темпа си на растеж през годината, докато 
износът леко се ускорява.

Забавянето на икономическия растеж в България спрямо 2017 г. е в унисон с всеобщата 
тенденция в Европа.

Брутната добавена стойност в икономиката също забавя темпа си на растеж през 2018 г. до 
3% при отчетени 4.2% предходната година. Големият двигател на увеличението е имотният 
сектор, който допринася към растежа с 1.2 пр. п., следван от финанси и застраховане (0.5 
пр. п.).

Годишната инфлация през 2018 г. възлезе на 2.7%  в края на годината.

Държавногарантираният дълг през декември 2018 г. възлиза на 959,3 млн. евро. Вътрешните 
гаранции са 34,8 млн. евро, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 1,7 %.

През 2018 г. преките чуждестранни инвестиции у нас (ПЧИ) са 1.532 млрд. евро и са с 10.3% 
(143.3 млн. евро) повече отколкото за 2017 г. (1.389 млрд. евро). 

През 2018 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 6 013 лв. и нараства 
със 7.6% спрямо 2017 г.

През 2018 г. българските домакинства са изразходвали 5 772 лв. средно на лице, което 
е с 10.6% повече в сравнение с 2017 г. Променя се структурата на потреблението на 
българските домакинства.

Изминалата 2018 г. приключи с добри резултати за пазара на труда по подобие на 
предходната 2017 г. – с висока заетост и рекордно ниска безработица, трудовите доходи 
продължават да нарастват с очакваните темпове. Недостигът на работна ръка за 
определени икономически сектори и бизнеси остава основният дефицит.
 
Повечето от предизвикателствата на трудовия пазар от предишната година продължиха 
и през 2018 г. Липсата на качествена работна сила и нарастващото несъответствие в 
търсените и предлаганите умения продължи да тежи на трудовия пазар в България.

Източници: БНБ, МФ и НСИ
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Застрахователен пазар 

По данни на КФН към края на месец декември 2018 г. общозастрахователният пазар в 
България е достигнал 2 087 776 434 лв., с което е реализиран ръст от 19.38 % спрямо 2017 
г. Общият брутен премиен приход е отчетен на база записана (начислена) премия по общо 
застраховане, включително активно презастраховане, реализирана от 26 застрахователи, 
работещи директно на българския пазар, без тези застрахователи, работещи на база 
„свобода на услугите“. 

Запазва се фокусът върху автомобилното застраховане, като и през 2018 г. ръстът на 
пазара се дължи основно на тези линии бизнес. За 2018 г. пазарният размер на премиите по 
застраховка „Каско“ на МПС възлиза на 614 083 452 лв., което е ръст от 8.50% спрямо 2017 
г. ЗАД „Армеец“ запазва водещата си позиция на най-предпочитан застраховател на пазара 
по застраховка „Каско на МПС“ с пазарен дял от 19.64%. 

Пазарният размер на премиите по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ 
на автомобилистите за 2018 г. възлиза на 935 640 959 лв. с ръст от 41.93% спрямо 2017 г. 
Високият ръст по този вид застраховка се дължи на записания от компаниите приход, в 
резултат на несъстоятелността на ЗК Олимпик, както и на повишаването на тарифите 
при всички участници на пазара. 

Пазарният брутен премиен приход за 2018 г. по Имуществени (неавтомобилни) застраховки 
възлиза на 284 476 810 лв., като е отчетен спад от 0.55%. 

С ръст от 12.77% по застраховка „Помощ при пътуване“ ЗАД „Армеец“ запазва лидерската 
си позиция с пазарен дял 20.20%.

Продължава да се засилва пазарната концентрация, като първите 5 дружества на пазара 
реализират 54.22% от общия премиен приход. 

Разпределение на застрахователния пазар по линии бизнес към 31.12.2018 г. 
по данни на КФН

Злополуки
6%

Каско
29%

Финансови рискове
3%

Отговорности
2%

Карго
1%

Авиационно
0% Други

0%
Морско

0%

Гражданска 
отговорност

45%Имуществени 
застраховки

14%
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През 2018 г. в България нямаше значими катастрофични събития. 

Ръстът при изплатените застрахователни обезщетения в общото застраховане през 2018 
г. е 11% или 957 млн. лв., при 855 млн. лв. година по-рано. С най-висок дял, повече от 50% в 
плащанията, е застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, съответно са
изплатени 508 млн. лв. обезщетения през 2018 г. при 407 млн. лв. през 2017 г. Посоченият  
ръст от 25% е свързан с  неблагоприятно развитие на риска по застраховката и регулаторни 
промени в България и Европейския съюз.  

Стабилното развитие на риска през 2018 г. по всички други линии бизнес рефлектира 
благоприятно върху  финансовите показатели на застрахователите, като общият размер 
на печалбата за общозастрахователния пазар през 2018 г. е 81 млн. лв.

В края на отчетния период сумата на активите на общозастрахователните дружества 
възлиза на 3 852 млн. лв., нараствайки с близо 16% на годишна база спрямо 2017 г. Стойността 
на инвестициите на дружествата, извършващи общо застраховане, отчита увеличение от 
4% и в края на 2018 г. възлиза на 1 514 млн. лв.

2018 г. премина под знака на сериозни турболенции на пазара по застраховка „Гражданска 
отговорност“ на автомобилистите, факт, който освен предизвикателства към 
подписваческата политика и презастрахователните програми на дружествата,  доведе до 
криза на регулаторния орган на застрахователния пазар. 

Нееднозначните прогнози за развитието на застрахователния сектор като цяло през 
2019 г., както и финансово-икономическите прогнози за ръст на БВП на страната от 
3.9% са основа за прогноза на умерен ръст от 6% до 8% на застрахователния пазар в 
България. Очакванията са за по-силна регулация от страна на българската и европейската  
регулаторни институции, които неизменно да доведат до стабилизиране на пазара, 
приемане на отложената „Бонус-малус“ система за единни изисквания за коригирането на 
застрахователната премия, в зависимост от поведението на водача на моторното превозно 
средство, покрито от застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска 
отговорност“ на автомобилистите, както и до приемане на  Методика за определяне 
размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди по застраховката.
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ЗАД „АРМЕЕЦ” ПРЕЗ 2018 Г.
За компанията

Кратка история

Април 1996 г.

Юни 1998 г.

Юли  2002 г.

Октомври 2007 г. 

Април 2008 г.

Юли  2011 г.

Декември 2012 г. 

Декември 2016 г.

Декември 2017 г.

Декември 2018 г.

Застрахователно дружество „Армеец” е създадено в 
структурата на Министерството на отбраната.

ЗАД „Армеец” получава правото да извършва застрахователна 
дейност в областта на общото застраховане с Разрешение 
№7, издадено от Националния съвет по застраховане.

„Химимпорт” АД придобива 91,92% от капитала на 
Дружеството. Министерството на отбраната и търговски 
дружества от неговата система запазват 8,08% акционерно 
участие.

Българската агенция за кредитен рейтинг присъжда първия 
сертификат за кредитен рейтинг на ЗАД „Армеец”.

ЗАД „Армеец” изпраща нотификация до КФН за осъществяване 
на застрахователна дейност на територията на ЕС.

ЗАД „Армеец” става първото дружество в България, което 
притежава правата върху името на спортно-развлекателно 
съоръжение, чрез договора за генерално спонсорство на 
„Арена Армеец София”.

ЗАД „Армеец” заема първо място на общозастрахователния 
пазар в България с дял от 12,8%.

ЗАД „Армеец” привежда дейността си в съответствие с  
Директива за Платежоспособностт II.

Стартира образователен проект „Българското военно чудо“ 
между ЗАД „Армеец“ и сдружение „Българска история“. 

ЗАД „Армеец” прилага европейската и националната правна 
рамка по Платежоспособност II, GDPR и IDD2.
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Акционери и акционерен капитал

Към 31 декември 2018 г. внесеният капитал на ЗАД „Армеец” е 33 019 хил. евро. Основните 
акционери на Дружеството са: 

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

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Председател: „Химимпорт” АД, представлявано от Никола Мишев

Членове:  проф. Иванка Данева Гайдарджиева

„Централна кооперативна банка” АД, представлявана от Георги 
Константинов, Сава Стойнов, Георги Костов и Тихомир Атанасов

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Председател: Александър Керезов

Членове:  Константин Велев, Диана Манева, Миролюб Иванов, Валентин Димов, 
Вася Кокинова-Моллова и Галин Горчев

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ

Изпълнителни директори: Константин Велев, Диана Манева, Миролюб Иванов, Вася Кокинова-
Моллова

ДРУЖЕСТВО БРОЙ АКЦИИ %

„ЦКБ Груп” ЕАД  267 413 80.99

„Химимпорт” АД 32 155  9.74

„Инвест Кепитъл Консулт” АД  16 246  4.92

„Инвест Кепитъл” АД   6 920  2.10

Други миноритарни акционери   7 456  2.25

Персонал

Служителите на ЗАД „Армеец” към 31.12.2018 г. са 553 служители, в т.ч. 341 служители в 
Централно управление и 212 служители в Агенциите в страната. Анализът на персонала 
по степен и вид образование показва, че най-голям е броят на служителите (392)  с висше 
образование, което е 71% от състава на Дружеството. По трудов стаж в Дружеството с 
над 5 години са 367 служители. 

През 2018 г. продължи работата за повишаване на лоялността и професионалната 
квалификация на служителите чрез провеждане на обучения и специализирани семинари. 
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Стартира магистърска програма във ВУЗФ по специалност „Бизнес процеси и риск 
мениджмънт в застраховането“, финансирана от Дружеството.  Стажантската програма 
по проекта „Студентски практики“ през 2018 г. предостави възможност на много млади хора 
да направят първите си професионални стъпки и да приложат знанията от университета. 
Работата предимно със студенти по специалност „Застраховане и социално дело“ даде 
възможност за професионална реализация в Дружеството на голяма част от завършилите 
висше образование и преминали успешно стаж.

Членства и кредитен рейтинг

ЗАД „Армеец” е член на професионални и търговски организации – Асоциация на българските 
застрахователи, Национално бюро на българските автомобилни застрахователи, Българска 
търговско-промишлена палата,  Софийска  търговско–промишлена  палата,  Българо-руска 
търговско-промишлена палата. 

През 2018 г. Българската агенция за кредитен рейтинг потвърди дългосрочния рейтинг на 
ЗАД „Армеец” BB+ (перспектива: стабилна).

Обзор на дейността

За осма поредна година Дружеството попадна в класацията SEE Top 100. Благодарение на 
добрите си резултати компанията е на двадесет и първо място сред топ застрахователите 
в Югоизточна Европа за 2017 г., като се изкачва с две позиции спрямо 2016 г. 

Подновеното управление на притежаваните права върху името на многофункционалната 
спортна зала „Арена Армеец София” през 2018 г. продължи да налага марката „Армеец”. 
За ЗАД „Армеец” работата по социално ангажираните кампании бе отговорност и чест и  
през 2018 г. 

Като продължение на кампанията „Родолюбие“ и след успеха на документалната поредица 
„Българско военно чудо“ през 2017 г., през 2018 г. бе реализиран втори съвместен проект 
със сдружение „Българска история“ – „Нашите пълководци“. В рамките на 10 късометражни 
филмови продукции документалната поредица представи личностите на имените български 
пълководци с най-големите постижения в Българската армия по време на петте войни за 
национално обединение – Сръбско-българска, Балканска, Междусъюзническа, Първа световна, 
Втора световна. Целта на инициативата на ЗАД „Армеец“ и сдружение „Българска история“ 
е да покаже, че българската история е от значение за настоящето на всеки българин 
и на обществото като цяло, да насърчава младото поколение към познание и любов към 
миналото и историята.

В рамките на инициативата „Да върнем ловния сокол в България” през 2018 г. в Спасителния 
център за диви животни в Стара Загора бяха изградени волиери, изцяло финансирани по 
проекта, и бяха освободени новоизлюпените в центъра малки ловни соколи. Вече 6 години 
ЗАД „Армеец“ подкрепя спасителния център и размножаването на изчезващия вид, като 
през тези години са освободени над 70 птици от центъра в естествения си хабитат.

Традиционно през годините компанията подкрепя различни спортни инициативи. 

ЗАД „Армеец“ е основен спонсор на Българската карате киокушин федерация (БККФ), 
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като осигурява финансова подкрепа за всички състезания, шампионати и тренировъчни 
лагери с цел популяризирането и развитието на този спорт. Годината беше изпълнена със 
състезания, от които българските състезатели спечелиха за България десетки медали.
 

Застрахователна дейност

ЗАД „Армеец” е дружество, лицензирано да извършва застрахователна дейност на 
територията на България и Европейския съюз.  Дружеството  предлага  всички  видове  
застрахователни продукти и услуги в  областта  на  общото застраховане – автомобилно, 
имуществено, авиационно, морско и транспортно застраховане, застраховане на релсови 
превозни средства, технически, селскостопански, туристически и лични застраховки, 
застраховане на отговорности, на финансови и търговски рискове.

Дружеството разполага с клонова мрежа от 50 агенции, 3 Генерални агенции, 2 Интегрирани 
офиса и над 40 представителства на територията на цялата страна. Дистрибуцията на 
застрахователните продукти се осъществява и от 330 застрахователни брокери и 900 
агенти.

Презастрахователна програма

Капиталът на ЗАД „Армеец”, интересите на клиентите и финансовата стабилност на 
Дружеството са допълнително гарантирани чрез презастрахователна програма, която има 
за цел да защити застрахователния портфейл в случай на неблагоприятни или катастрофични 
застрахователни събития. Програмата е изготвена въз основа на задълбочен  анализ  на  
развитието на риска и застрахователно-техническите параметри на застраховките, на  
статистика на постигнатите резултати и прогноза за бъдещото развитие на компанията.
Презастрахователите, с които ЗАД „Армеец” има взаимоотношения, притежават всички 
изискуеми рейтинги съгласно международните стандарти. Рисковете ни споделят 
водещите световни презастрахователни компании като Swiss Re, Gen Re, Hannover Re, 
Partner Re, Deutsche Ruckversicherung AG, Mapfre, SCOR Global P&C Deutschland, Catlin, Amlin 
и други. Дружеството е изградило бизнес партньорство на базата на честно и прозрачно 
дългосрочно сътрудничество.

Пазарни позиции

Премийният приход в размер на 207 969 965 лв., реализиран от ЗАД „Армеец“ през 2018 г., 
се стабилизира на ниво, по-високо от най-добрите резултати от продажби, реализирани 
от Дружеството досега. През 2018 г. ЗАД „Армеец“ заeма четвърта пазарна позиция на 
българския пазар по общо застраховане с пазарен дял 10.2% по директно общо застраховане 
и 10% по общ премиен приход с включено активно презастраховане по данни на КФН. 
В структуроопределящите линии бизнес като „Каско“ на МПС е постигнат премиен приход 
в размер на 120 608 292 лв. и ръст в продажбите от 9%. ЗАД „Армеец“ заема първа пазарна 
позиция с пазарен дял 19.6%. Застраховката заема 58% в общия застрахователен портфейл 
на Дружеството. 

Застраховка „Помощ при пътуване“ е с ръст от 13% и запазва първа пазарна позиция с 
пазарен дял 20.22%. 
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През 2018 г. продължава да действа консервативна подписваческа политика с цел подобряване 
на техническия резултат по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на 
автомобилистите. Делът на застраховката в портфейла на Дружеството е в разумни 
нива при добра балансираност на портфейла, но изостава от пазарните тенденции. ЗАД 
„Армеец“ заема 8-мо място с пазарен дял от 5.27 % по тази линия бизнес, като отчита 
брутна записана премия в размер на 48 324 464 лв. Традиционните пазарни лидери отчитат 
агресивни ръстове по тази линия бизнес. 

Реализираният ръст в продажбите в стратегически за Дружеството линии бизнес като 
застраховка „Пожар и природни бедствия“ е 13.3%, което гарантира повече от 6% пазарен 
дял при 5.3% за 2017 г.

Традиционно ЗАД „Армеец“ запазва и през 2018 г. водещи пазарни позиции по линии бизнес 
като Авиационно застраховане, Морско и транспортно застраховане, застраховки на 
отговорности. 

Консервативната подписваческа политика по застраховка „Разни финансови загуби“ и 
„Застраховка на гаранции“ рефлектира в сериозен спад на записания бизнес. Тази политика 
ще продължи и в бъдеще.

Застрахователни резултати

Бизнес средата през 2018 г. бе относително стабилна за развитие на макро ниво. През 
годината липсваха катастрофични събития. Годината бе белязана от кризисните процеси 
в развитието на пазара по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на 
автомобилистите. 

ЗАД „Армеец“ успя да се справи с пазарните и регулаторни предизвикателства и да завърши 
2018 г. с положителни бизнес индикатори. 

През 2018 г. Дружеството е отново застрахователят в съвременното българско общо 
застраховане, преминал границата от 200 млн. лева премиен приход за една година.

Премиен приход на ЗАД „Армеец” за периода 2011-2018 г. в хил. лв.
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ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ
Брутен премиен приход

Промяна спрямо 
предходна година

2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017

Каско на МПС 109 658 130 110 777 972 120 608 292 1% 9%

Злополука 3 699 290 3 741 466 4 612 301 1% 23%

Товари по време на превоз  804 297 900 077 970 590 12% 8%

Пожар и природни бедствия в т.ч. 13 087 469 15 081 917 17 076 222 15% 13%

 Индустриален пожар 5 493 546 7 565 930 9 720 212 38% 28%

 Пожар и други опасности 5 672 369 5 677 842 5 832 191 0% 3%

Земеделски застраховки 1 660 172 1 638 065 1 386 348 -1% -15%

Отговорности МПС в т.ч. 42 222 931 47 960 708 48 797 609 14% 2%

 ГО на автомобилиста 40 367 061 46 981 227 48 324 464 16% 3%

ГО свързана с летателни апарати 994 521 689 635 1 334 762 -31% 94%

Обща гражданска отговорност  2 614 821 2 609 336 2 889 581 0% 11%

Разни финансови загуби 473 737 4 551 852 2 829 977 861% -38%

Помощ при пътуване 4 224 839 4 388 158 4 953 493 4% 13%

Каско на летателни апарати 2 822 130 2 365 793 2 146 836 -16% -9%

Каско на плавателни съдове 1 281 209 1 178 192 921 130 -8% -22%

Други … ….. …….. ……. ……..

 Общо: 182 365 893 194 797 264 207 969 965 7% 7%

Динамика на развитие на бизнеса по стуктуроопределящи застрахователни продукти 
през периода 2016 г. - 2018 г.
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През 2018 г. структурата на портфейла на ЗАД „Армеец“ допринася за общото подобрение 
на техническия резултат на Дружеството. Брутният технически резултат за 2018 г. е 
положителен и възлиза на 4 320 605 лв.

Разпределение на премийния приход по видове застраховки през 2018 г.

Общото увеличение на премийния приход на Дружеството се дължи основно на застраховки 
„Каско“, „Пожар и природни бедствия“, „Злополука“, което от своя страна води до 
преструктуриране на портфейла на Дружеството  към увеличение на дела на тези линии 
бизнес. По застраховка „ГО на автомобилиста“ е реализирано намаление на относителния 
дял поради ръст по застраховката, по-нисък от ръста на компанията като цяло.
 
В портфейла на компанията автомобилното застраховане е на първо място с общо 81.45% 
от прихода, от които 57.99% за „Автокаско” и 23.46% за „Гражданска отговорност“ на 
автомобилистите. Следват имуществено застраховане с 8.23%, Застраховки  „Злополука” 
– 2.22%, „Помощ при пътуване” – 2.38% и др.
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Застраховка „Каско“ на МПС“ е структуроопределящата линия бизнес и през 2018 г., 
относителният й дял спрямо общия приход на Дружеството се е увеличил с 1.12% до 58%.  
Абсолютната сума на увеличение на прихода спрямо 2017 г. е 10 млн. лв. спрямо предходната 
година. 

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилиста е с дял в 
портфейла 23.2% 

Линията бизнес „Пожар и природни бедствия” е с относителен дял 8.21%, като застраховките 
„Индустриален пожар“ на стратегически за страната индустриални обекти и институции 
като Министерство на външните работи, Летище София и други са признание за 
професионализма и експертизата на екипите на ЗАД „Армеец“ за оценка и приемане на 
„големи рискове“ с осигурено първокласно презастраховане.  

Застраховка „Помощ при пътуване” с приход 4 953 хил. лв. и увеличен дял до  2.38% в 
портфейла на Дружеството гарантира запазване на лидерската пазарна позиция. 

През 2018 г. ЗАД „Армеец“ изплати на своите клиенти щети в размер на 112 078 464 
лв., което е ръст от 8% спрямо предходната година. В абсолютна сума увеличението на 
изплатените щети през 2018 г. спрямо предходната година е 8 455 053 лв. и се дължи главно 
на увеличението на плащанията с 13 763 хил. лв. по застраховки „Гражданска отговорност“ 
на автомобилиста.

Обезщетения по видове застраховки през последните три години с най-голяма тежест в 
застрахователните плащания на ЗАД „Армеец“

През 2018 г., съответно на дела на продажбите в портфейла на Дружеството, с най-висок 
размер в абсолютно изражение са платените обезщетения по застраховка „Каско на МПС” 
в размер на 60 221 896 или 54% относителен дял, следвани от застраховка „Гражданска 
отговорност“ на автомобилистите с 40 254 758 лв. и „Пожар и природни бедствия” с 6 889 
481 лв. 

ВИДОВЕ 
ЗАСТРАХОВКИ

2016 г. 2017 г. 2018 г. Динамика Динамика

изплатени 
обезщетения

Дял 

в %

изплатени 
обезщетения

Дял 
в %

изплатени 
обезщетения

Дял 

в %
2017/ 2016 2018/ 2017

Каско на МПС 69 875 652 65.2 68 682 258 66.3 60 221 896 54 -2% -12%

Пожар и природни 
бедствия

2 900 475 2.7 3 475 164 3.4 6 889 481 6.1 20% 98%

ГО на 
автомобилистите

29 550 181 27.6 26 165 009 25.3 40 254 758 35.9 -11% 54%

Други ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

Общо: 107 097 808 100 103 623 411 100 112 078 464 100.0 -3% 8%
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Разпределение на изплатените обезщетения по видове застраховки през 2018 г.

В резултат на политиката на продажби и коректните застрахователни плащания,  
водещите показатели като брутна и нетна квота на щетите се запазват на благоприятни 
нива съответно 55.3% и 43.4%. 
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Общият размер на заделените застрахователни резерви от ЗАД „Армеец” към 31.12.2018 г. 
възлиза на 267 593 862 лв., разпределен както следва:

Видове резерви Сума в лв.

Резерви пренос-премия 89 573 828

Резерви висящи плащания 173 858 348

в т.ч. Резерви предявени претенции 133 978 322

в т.ч. Резерви непредявени претенции 39 880 026

Резерв за неизтекъл риск 2 684 002

Резерв за бонуси и отстъпки 1 477 684

Запасен фонд 0

Общо резерви 267 593 862

Показатели на ЗАД „Армеец” 2017 2018

Брутен премиен приход в хил. лв. 194 797  207 970

Пазарен дял 11.1 %  10 %

Годишен ръст на премийния приход 6.8 %  6.8 %

Изплатени обезщетения в хил. лв. 103 623 112 078

Печалба/загуба от оперативната дейност в хил хил. лв. 33 962  30 679

Нетна щетимост  41.3%  43.4%

Сума на активите в хил. лв.  410 705  427 668

Нетни активи (собствен капитал) в хил. лв.    77 240    79 817

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

Технически резерви в хил. лв.  260 429 267 594

Дял на презастрахователите в техническите резерви в хил. лв.    81 166  87 218

Технически резултат в хил. лв.      9 534    4 321

Нетна печалба/загуба от дейността в хил. лв       7 440 5 206

Корпоративното управление през 2018 г. е насочено към изпълнение на всички регулаторни 
изисквания, в това число на директивата Платежоспособност II, запазване на висока 
резервираност на Дружеството и гарантиране на финансова стабилност.   

ЗАД „Армеец” приключи 2018 г. с печалба в размер на 5 206 хил. лв. Положителният 
финансов резултат на Дружеството през 2018 г. се дължи на целенасочената политика за 
балансиране на застрахователния портфейл, оптимизиране на процесите и подобрената 
финансова дисциплина. Постигнатият отличен резултат по застраховка „Каско на 
МПС“, постигнатата доходност от инвестиции и балансираната презастрахователна 
програма, действаща през 2018 г., са сред основните причини за положителния резултат 
от работата и още повече подобрена капиталова позиция на Дружеството. Активите на 
Дружеството гарантират поетите задължения по застрахователни договори и заедно с 
презастрахователната програма осигуряват финансова стабилност.

Основни финансови показатели
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Към 31.12.2018 г. ЗАД „Армеец“ постигна отлични резултати по изпълнение на критериите 
за капиталово изискване за платежоспособност и минимално капиталово изискване по 
Директивата Платежоспособност II.   

Капиталовото изискване за платежоспособност (КИП) на Дружеството към 31 декември 
2018 г. възлиза на 81 591 245 лв. Стойността на собствените средства след прегледа 
на балансите е 99 717 284 лв., което се равнява на коефициент на покритие на КИП към 
съответната дата 122%. 

Минималното капиталово изискване към 31.12.2018 г. за ЗАД „Армеец“ е в размер на 
22 306 177 лв. Сумата на допустимите собствени средства за покриване на минималното 
капиталово изискване (МКИ) на Дружеството към 31.12.2018 г. е  84 178 519 лв., което се 
равнява на коефициент на покритие 377%.

Бъдещо развитие

Цялостната програма за дейността на Дружеството 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. Работата по постоянното 
оптимизиране на презастрахователната програма на Дружеството е залог за постигане 
на още по-благоприятни нива на показателите по директивата „Платежоспособност II“. 

Главните  стратегически цели на ЗАД „Армеец“ за периода 2019 г. – 2021 г. са насочени към:

•Подобряване на техническия резултат на целия застрахователен портфейл;

•Постепенно балансиране на портфейла с ръст в имущественото и корпоративното 
застраховане, позициониране в печеливши пазарни сегменти, селекция на рисковете и 
активно управление на застрахователния портфейл; 

•Поддържане на адекватна резервираност и презастрахователна защита на Дружеството;

•Оптимизиране на разходите чрез комплекс от мерки в областта на застрахователните 
плащания и на аквизиционните и административни разходи.

В следващия тригодишен програмен  период ЗАД „Армеец“ залага повече от 5% средногодишен 
ръст на продажбите. Този ръст ще гарантира на Дружеството запазване на лидерските 
позиции на общозастрахователния пазар в България. 
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 продължи да 
развива банкови канали и да се позиционира в банково застраховане. 

Капиталови изисквания Сума в лв.

КИП 81,591,245

МКИ 22,306,177

Коефициент на покритие КИП 122%

Коефициент на покритие МКИ 377%
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ЗАД „Армеец“ ще запази позицията на най-предпочитан застраховател по застраховка 
„Каско“, застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ и ще повиши пазарния си дял по 
имуществената линия бизнес. Прогнозата се базира на умерен риск апетит, при спазване 
на капиталовото изискване и подписваческите правила на Дружеството.

По-нататъшно балансиране и подобряване на застрахователния портфейл, за сметка на 
намаляване дела на застраховка „ГО на автомобилистите“, е фокус на бъдещото развитие 
на Дружеството. Продуктовото развитие и регулярен преглед на подписваческите процеси, 
постоянен контрол на квотата на щетите и адекватна тарифна политика, особено по 
застраховка „ГО на автомобилистите“, са сред основните приоритети на работа в 
следващия отчетен период. 

През 2019 г. Дружеството ще продължи програмата си за въвеждане на нова основна 
Информационна система на ЗАД „Армеец“. Стартът на системата ще открие още 
възможности пред Дружеството за разширяване и надграждане с иновации по всички основни 
продуктови линии и процеси. Успоредно с работа по новата система, редица бизнес процеси 
и информационни потоци се оптимизират. Успешната имплементация на системата ще 
даде основата на автоматизиране на процесите.

Стратегически цели на ЗАД „Армеец“ за следващия отчетен период са повишаване 
на клиентската удовлетвореност чрез модернизиране и подобряване качеството на 
предлаганата застрахователна услуга, продуктово развитие, автоматизиране на процесите 
и иновации на база нова и стабилизирана информационна система.
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Отчет за финансовото състояние

д-р Мариана Михайлова
Регистриран одитор, 
отговорен за одита
Управител

“РСМ БГ” ЕООД
Одиторско дружество

Съставил: ..........................

Юлия Станева
Изп. директор: ...................................

Изп. директор: ...................................

Миролюб Иванов

Диана Манева

Дата: 25.03.2019 г.

Заверили съгласно одиторски доклад от 18.04.2019 г. 

Марий Апостолов
Регистриран одитор, 
отговорен за одита
Управител

Грант Торнтон ООД
Одиторско дружество

Активи Пояснение
31 декември

2018
хил. лв.

31 декември
2017

хил. лв.

Нематериални активи 6 6 693 8 200

Имоти, машини и съоръжения  7 8 597 8 596 

Инвестиции в дъщерни предприятия 8 - 50

Инвестиционни имоти 10 28 776 26 377

Материални запаси 12 1 444 1 388

Финансови активи 13 127 103 119 648

Вземания по застрахователни договори 14 50 706 43 229

Презастрахователни активи 18 87 218 81 166

Търговски и други вземания 15 71 176 41 583

Вземания от свързани лица 34 41 023 69 388

Пари и парични еквиваленти 16 4 932 11 080

Общо активи 427 668 410 705

 

Собствен капитал и пасиви

Собствен капитал

Акционерен капитал 17.1 33 019 33 019

Други резерви 17.2 54 056 54 122

Преоценъчен резерв 17.3 - (17 341)

(Натрупана загуба)/Неразпределена печалба (7 258) 7 440

Общо собствен капитал 79 817 77 240

 

Пасиви

Застрахователни резерви 18 267 594 260 428

Задължения по застрахователни 

и презастрахователни договори 

препрезастрахователни договори

19 28 457 25 356

Търговски и други задължения 20 28 036 24 294

Задължения към свързани лица 34 20 509 20 046

Задължения за данъци върху дохода - 637

Пенсионни и други задължения към персонала 21 2 565 2 363

Отсрочени данъчни пасиви 11 690 341

Общо пасиви 347 851 333 465

Общо собствен капитал и пасиви 427 668 410 705



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

д-р Мариана Михайлова
Регистриран одитор, 
отговорен за одита
Управител

“РСМ БГ” ЕООД
Одиторско дружество

Съставил: ..........................
Юлия Станева

Изп. директор: ...................................

Изп. директор: ...................................

Миролюб Иванов

Диана Манева

Дата: 25.03.2019 г.

Заверили съгласно одиторски доклад от 18.04.2019 г. 

Марий Апостолов
Регистриран одитор, 
отговорен за одита
Управител

Грант Торнтон ООД
Одиторско дружество

Активи Пояснение
31 декември

2018
хил. лв.

31 декември
2017

хил. лв.

Премиен приход 22 207 970 194 797

Отстъпени премии на презастрахователи 23 (81 512) (73 392)

Премиен приход, нетно 126 458 121 405

Застрахователни суми и обезщетения 24 (112 078) (103 623)

Приходи от получени суми и обезщетения от 

презастрахователи
24 54 666 38 237

Застрахователни суми и обезщетения, 
нетно (57 412) (65 386)

Промяна в застрахователни резерви, нетно 25 (7 165) (852)

Други застрахователни и презастрахователни 

(разходи)/ приходи, нетно                                                                                 
26 (31 202) (21 205)

Печалба от оперативна дейност 16 30 679 33 962

Промяна в справедливата стойност на 

инвестиционни имоти
10 2 399 205

Административни разходи 27 (12 249) (12 693)

Разходи за персонала 20.1 (18 039) (18 124)

Други разходи, нетно 28 (642) (1 582)

Печалба от финансови активи, нетно 29 3 245 7 415

Финансови разходи 30 (2 857) (1 565)

Финансови приходи 30 3 636 835

Печалба преди данъци 6 172 8 453

Разходи за данъци върху дохода 31 (966) (1 013)

Печалба за годината 5 206 7 440

Друг всеобхватен доход:

Финансови активи на разположение за продажба:

- печалба от текущата година - 315

Данък върху дохода, отнасящ се до 

компонентите на друг всеобхватен доход
 - (32)

Друга всеобхватен доход за годината, 

нетно от данъци
- 283

Общо всеобхватен доход за годината 5 206 7 723

Доход на акция (лв.) 32 15.77 25.53
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Отчет за промените в собствения капитал за годината, 
приключваща на 31 декември

д-р Мариана Михайлова
Регистриран одитор, 
отговорен за одита
Управител

“РСМ БГ” ЕООД
Одиторско дружество

Съставил: ..........................
Юлия Станева

Изп. директор: ...................................

Изп. директор: ...................................

Миролюб Иванов

Диана Манева

Дата: 25.03.2019 г.

Заверили съгласно одиторски доклад от 18.04.2019 г. 

Марий Апостолов
Регистриран одитор, 
отговорен за одита
Управител

Грант Торнтон ООД
Одиторско дружество

Всички суми са представени в хил. лв.
Акционерен 

капитал
Други 

резерви
Преоценъчен 

резерв

Неразпределена 
печалба/ 

(Натрупана 
загуба)

Общо 
собствен 

капитал

Салдо към 1 януари 2018 г. 33 019 54 122 (17 341) 7 440 77 240

Ефект от прилагане на МСФО 9 - 

прекласифициране на инвестиции на 

разположение за продажба в инвестиции 

по справедлива стойност през печалбата 

или загубата  (пояснение 3.1)

- (66) 17 341 (17 275) -

Ефект от прилагане на МСФО 

9 - признаване на кредитни загуби 

(пояснение 3.1)

- - - (2 921) (2 921)

Данъчен ефект от прилагане на МСФО 9 

-  пояснение 3.1
- - - 292 292

Салдо към 1 януари 2018 г. 
(преизчислено)

33 019 54 056 - (12 464) 74 611

Печалба за годината - - - 5 206 5 206

Общо всеобхватен доход за годината - - - 5 206 5 206

Салдо към 31 декември 2018 г. 33 019 54 056 - (7 258) 79 817
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Отчет за промените в собствения капитал за годината, 
приключваща на 31 декември (продължение)

д-р Мариана Михайлова
Регистриран одитор, 
отговорен за одита
Управител

“РСМ БГ” ЕООД
Одиторско дружество

Съставил: ..........................
Юлия Станева

Изп. директор: ...................................

Изп. директор: ...................................

Миролюб Иванов

Диана Манева

Дата: 25.03.2019 г.

Заверили съгласно одиторски доклад от 18.04.2019 г. 

Марий Апостолов
Регистриран одитор, 
отговорен за одита
Управител

Грант Торнтон ООД
Одиторско дружество

Всички суми са представени в хил. лв.
Акционерен 

капитал
Други 

резерви
Преоценъчен 

резерв

Неразпределена 
печалба/ 

(Натрупана 
загуба)

Общо 
собствен 

капитал

Салдо към 1 януари 2017 г. 33 019 46 547 (17 624) 7 575 69 517

Печалба за годината - - - 7 440 7 440

Друг всеобхватен доход - - 283 - 283

Общо всеобхватен доход за 
годината

- - 283 7 440 7 723

Разпределение на печалба към резерви - 7 575 - (7 575) -

Салдо към 31 декември 2017 г. 33 019 54 122 (17 341) 7 440 77 240



Отчет за паричните потоци за годината, 
приключваща на 31 декември

д-р Мариана Михайлова
Регистриран одитор, 
отговорен за одита
Управител

“РСМ БГ” ЕООД
Одиторско дружество

Съставил: ..........................
Юлия Станева

Изп. директор: ...................................

Изп. директор: ...................................

Миролюб Иванов

Диана Манева

Дата: 25.03.2019 г.

Заверили съгласно одиторски доклад от 18.04.2019 г. 

Марий Апостолов
Регистриран одитор, 
отговорен за одита
Управител

Грант Торнтон ООД
Одиторско дружество

Активи Пояснение
31 декември

2018

хил. лв.

31 декември

2017

хил. лв.

Оперативна дейност

Постъпления по застрахователни договори 178 598 185 780

Постъпления по презастрахователни договори 6 628 13 651

Плащания по застрахователни договори (139 238) (115 376)

Плащания по презастрахователни договори (21 005) (20 343)

Плащания към доставчици (10 154) (10 011)

Плащания към персонал и осигурителни институции (19 189) (19 087)

Плащания за данък върху застрахователните премии (3 870) (3 629)

Платен данък върху дохода (958) (133)

Плащания за други данъци (2 517) (459)

Други парични потоци от оперативна дейност, нетно  9 035 (2 377)

Нетен паричен поток от оперативна дейност (2 670)  28 016

Инвестиционна дейност

Придобиване на имоти, машини и съоръжения (321) (336)

Придобиване на нематериални активи (18) (427)

Придобити финансови активи държани за търгуване (2 180) (30 476)

Продажба на финансови активи 23 303

Плащания по предоставени заеми (41 018) (33 587)

Постъпления от предоставени заеми 14 996 4 013

Получени лихви 1 776 752

Получени дивиденти 298 124

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (3 164) (59 937)

Финансова дейност  

Постъпления от получени заеми - 12 756

Парични потоци от валутни операции, нетно (17) -

Други парични потоци от финансова дейност, нетно (297) -

Нетен паричен поток от финансова дейност (314) 12 756

Нетна промяна в пари и парични еквиваленти (6 148) (19 165)

Пари и парични еквиваленти в началото на годината 11 080 30 245

Пари и парични еквиваленти в края на годината 16 4 932 11 080

Общо собствен капитал и пасиви



35



36



37



38

Централно управление
София, ул. „Стефан Караджа” №2, тел.: 02/ 8 119 100
София, ул. „Фредерик Жолио Кюри” №20, тел.: 0 700 1 39 39
София, бул. „Сливница” № 618, тел.: 02/ 44 77 888
София, Летище София, терминал 2, тел.: 02/ 945 91 42
София, бул. „Цариградско шосе” №87, тел.: 02/ 967 62 75

Центрове за регистрация на щети
София, ул. „Фредерик Жолио Кюри” №20, тел.: 0 700 1 39 39
София, бул. „Сливница” №425, тел.: 02/ 44 77 883
София, ул. „Бяло поле” №8Д, тел.: 02/ 90 37 484
Благоевград, ул. „Александър фон Хумболт” №1, тел.: 073/ 83 16 30 
Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ №81, тел.: 056/ 84 67 42 
Варна, бул. „Владислав Варненчик” №279А, тел.: 052/ 73 30 55
Велико Търново, ул. „Филип Тотю” №24, тел.: 062/ 52 02 21
Добрич, бул. „3-ти март” №47, тел.: 058/ 60 02 97
Казанлък, бул. „Княз Ал. Батенберг” №43, ет. 2, офис 3, тел.: 0431/ 6 29 73
Ловеч, бул. „България” №81, тел.: 068/ 60 01 03
Перник, ул. „Юрий Гагарин” №1, Индустриална зона, тел.: 076/ 67 03 31
Плевен, ж.к. Дружба 1, Автокомплекс Тойота, тел.: 064/ 82 40 70
Пловдив, ул. „Менделеев” №2А, тел.: 032/ 62 31 98
Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” №59, тел.: 042/ 62 01 97
Хасково, бул. „България” №124, ет. 1, офис 11, тел.: 038/ 66 61 26

Териториални структури на ЗАД „Армеец”
Банско, ул. „Пирин” №79, тел.: 0749/ 8 37 04
Благоевград, ул. „Братя Китанови” №7, тел.: 073/ 88 01 37 
Бургас, ул. „Митрополит Симеон” №12, тел.: 056/ 84 28 29 – Интегриран офис с ЦКБ
Бургас, ул. „Константин Фотинов“ №1, тел.: 056/ 84 42 25
Варна, ул. „Радко Димитриев” №35, тел.: 052/ 63 07 75
Варна, ул. „Генерал Паренсов” №3, тел.: 052/ 60 35 73; 60 37 26 
Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №42, тел.: 062/ 60 02 38 
Видин, ул. „Цар Симеон Велики” №48, тел.: 094/ 60 04 34
Враца, ул. „Кръстю Българията” №7, тел.: 092/ 66 04 96
Габрово, ул. „Брянска” №54, тел.: 066/ 80 48 97
Добрич, ул. „Екзарх Йосиф” №7, тел.: 058/ 60 25 64
Добрич, ул. „Генерал Гурко“ №9, тел. 0889/ 62 79 12
Дупница, ул. „Христо Ботев” №21А, тел.: 0701/ 5 11 51
Казанлък, бул. „Княз Ал. Батенберг” №43, офис 1 и 2; тел.: 0431/ 6 39 61
Кърджали, ул. „Отец Паисий” №13, тел.: 0361/ 6 58 17 
Ловеч, ул. „Димитър Пъшков” №8, тел.: 068/ 60 19 00 
Монтана, ул. „Трети март” №9, тел.: 096/ 30 43 05
Пазарджик, ул. „Константин Величков” №1, тел.: 034/ 44 04 74 
Перник, ул. „Юрий Гагарин” №15, тел.: 076/ 67 20 90
Перник, ул. „Кракра” бл. 61, тел.: 076/ 60 11 00

ДИСТРИБУЦИЯ И КЛОНОВА МРЕЖА
 
Към 31.12.2018 г. в офисите на ЗАД „Армеец” могат да бъдат сключени полици за всички 
общозастрахователни продукти. Дружеството разполага с клонова мрежа от 50 агенции, 
3 Генерални агенции, 2 Интегрирани офиса и над 40 представителства на територията 
на цялата страна. Дистрибуцията на застрахователните продукти се осъществява и 
от 330 застрахователни брокери и 900 агенти.
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Петрич, ул. „Капитан Никола Парапанов” №6, тел.: 0878/ 308 630
Плевен, ул. „Данаил Попов” №7, тел.: 064/ 83 05 31
Пловдив, ул. „Менделеев” №2А, тел.: 032/ 62 24 02; 63 30 61 
Пловдив, ул. „Цариброд” №2 /Джумаята/, тел.: 032/ 63 85 65 
Пловдив, ул. „Самара” №2, тел.: 032/ 94 19 09
Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ №50, тел.: 032/ 33 18 66 – Интегриран офис с ЦКБ
Разград, ул. „Бели Лом” №36, ет. 1, ап. 1, тел.: 084/ 66 06 38
Русе, пл. „Св. Троица” №10, тел.: 082/ 83 43 77, 83 46 40
Самоков, бул. „Искър” №4, тел.: 0722/ 6 61 94
Севлиево, ул. „Стара планина“ №70, тел.: 0897/ 60 73 00 – Генерална агенция
Силистра, ул. „Георги С. Раковски” №3, тел.: 086/ 82 16 75 
Сливен, бул. „Цар Освободител” №11, тел.: 044/ 66 29 62 
Смолян, ул. „Димитър Благоев” №1, тел.: 0301/ 6 39 37 
София, ул. „Генерал Гурко” №21, тел.: 02/ 981 11 12; 981 55 54
София, ул. „Якубица” №7Б, тел.: 02/ 866 25 96
София, ул. „Хаджи Димитър” №9-11, тел.: 02/ 986 77 84; 986 77 85
София, бул. „Александър Стамболийски” №134, тел.: 02/ 421 96 93
София, ж.к. „Изток”, ул. „Фредерик Жолио Кюри” №17, бл. 156-2, тел.: 02/ 870 30 88
София, бул. „Витоша” №71, вх. 1, ет. 2, тел.: 02/ 951 62 55
София, ж.к. „Младост” 1, бул. „Андрей Сахаров” №14Б, тел.: 02/ 974 43 36
София, бул. „Климент Охридски” №125, тел.: 02/ 962 90 53
София, ж.к. „Овча купел”, ул. „Месечинка” №5-7, ет. 2, офис 2, тел.: 02/ 489 45 02
София, бул. „Драган Цанков” №2, тел.: 02/ 963 50 32
София, ж.к. „Света Троица”, бл. 173, вх. Е, тел.: 02/ 862 60 11
София, бул. „Братя Бъкстон”, бл. 201А, тел.: 02/ 850 16 54
София, бул. „България” №109, Бизнес център Вертиго, тел.: 02/ 434 10 40
София, ул. „Хан Аспарух” №34, тел.: 02/ 989 06 13
София, ул. „Гургулят“ №18А, тел.: 02/ 981 00 72 – Генерална агенция
София, ул. „Шипченски проход“ № 11, тел.: 02/ 981 29 98 – Генерална агенция
Стара Загора, ул. „Методи Кусев” №7, тел.: 042/ 62 33 03; 62 03 33
Стара Загора, ул. „Генерал Гурко” №58, ет. 2, тел.: 042/ 60 13 44
Търговище, бул. „Васил Левски” №2, тел.: 0601/ 6 16 06
Хасково, бул. „Съединение” №26, тел.: 038/ 62 25 84; 66 54 51
Шумен, ул. „Патлейна” №10, тел.: 054/ 88 41 02
Ямбол, пл. „Освобождение” №7, тел.: 0878/88 74 68




