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обръщение до акционерите

“Ако нещо можеш да правиш или мечтаеш 
 да можеш, започни. Дързостта носи в себе си  

гениалност, сила и магия.“

ЙоХан ВоЛФГанГ Гьоте
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обръщение до акционерите

Уважаеми акционери,

изминалата 2009 година е поредната, която можем да определим като успешна за нашата 
компания. В условията на всеобхватна икономическа криза  Зад „армеец” приключи годината с ръст 
на начислените премии  и печалба. Постигнахме по-добра диверсификация на застрахователния 
портфейл, което в комбинация с умела инвестиционна политика осигури печалба от близо 3 млн.
лв. при премиен приход в размер на 148 млн.лв. 

През тази година компанията категорично утвърди позициите си на едно от най-
големите дружества на българския застрахователен пазар, налагайки нова стратегия - 
стратегия за повишаване качеството на услугите и устойчиво развитие. Потребителите 
на нашите застрахователни услуги са в центьра на всичко, което правим. динамичността,  
решителността и бързото реагиране на измененията във външната среда се превръщат във 
водещи принципи в нашата работа. изпълниха се проекти, касаещи мотивиране и квалификация на 
работещите и оптимизиране на клоновата мрежа. Подобрихме дейността в частта изплащане 
на застрахователни обезщетения, като открихме пет нови ликвидационни центрове за бързо и 
удобно уреждане на претенциите. Продължихме работа и по технологични решения, осигуряващи 
удобство на нашите клиенти както при сключване на застрахователните договори, така и при 
настъпване на застрахователно събитие.  

През 2009 година получихме и най-значимата награда, а именно приза за „най-коректен 
застраховател в общото застраховане”. наградата е присъдена на базата на комплексна оценка 
от потребителите на застрахователни услуги, от посредниците и от данни на комисията за 
финансов надзор, касаещи постъпилите жалби.

Румен Георгиев

Председател на УС и  
изпълнителен директор

Цветанка Крумова

член на УС и  
изпълнителен директор
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обръщение до акционерите

Предстоящото през 2010 г. е свързано с последователно реализиране на нови проекти в 
подкрепа на стратегията за високо качество и устойчиво развитие на компанията и в областта 
на обслужването, и в нашата конкурентноспособност, и в деловите и човешки взаимоотношения, 
така че през 2011 г. достойно  да посрещнем 15-годишния  юбилей на компанията като лидер на 
българския общозастрахователен пазар.

Заставаме зад тази цел – ние и нашият екип.

Румен Георгиев 

Председател на Управителния съвет и 
изпълнителен директор

Цветанка Крумова

член на Управителния съвет и 
изпълнителен директор  
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За коМПаниЯта 

”Да се съберем е началото,  
да останем – напредък,  

да работим заедно – успех.”

Хенри Форд
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За коМПаниЯта

иСториЯ и орГаниЗационна СтрУктУра

кратка история
Застрахователно акционерно дружество „армеец” е създадено на 9 април 1996г. с основни 

акционери Министерството на отбраната и търговски дружества от системата на 
Министерството на отбраната. дружеството е с предмет на дейност застраховане и 
презастраховане и управление на набраните от дейността средства.

През юли 2002 г. Зад„армеец” става част от „Химимпорт” ад, който придобива 91,92% от 
капитала на дружеството. 

Зад„армеец” получава лиценз за презастраховане на 6 юли 2005г. на 9 април 2008г.  компанията 
получава разрешение от комисията за финансов надзор за осъществяване на дейност на 
територията на европейския съюз.

акционери
към 31 декември 2009г. внесеният капитал на Зад„армеец” е 15 019 хил. лв. към тази дата 

“Химимпорт” ад има пряко акционерно участие в капитала на дружеството в размер на 4,30% и 
непряко притежава 88,21% от него.

основни акционери на Зад „армеец” към 31 декември 2009 г.  

Дружество Брой акции % 

"ЦКБ Груп " ЕАД 125 562 83,60

“Нико комерс” ЕООД 7 146   4,76

„Химимпорт инвест” АД 6 920 4,61

„Химимпорт” АД 6 455 4,30

и други миноритарни акционери

Управленски екип и персонал
Зад “армеец” има двустепенна система за управление, състояща се от надзорен съвет и 

Управителен съвет.

Надзорен съвет

Председател: 
„Химимпорт” ад, представлявано от никола Мишев

Членове: 
проф. нансен бехар 
„централна кооперативна банка” ад,  
представлявана от Георги константинов, Лазар илиев, ивайло дончев, Сава Стойнов и 
тихомир атанасов
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За коМПаниЯта

Цветанка Крумова
Член на УС и Изпълнителен директор

Валентин Димов
Член на УС и Управител на агенция Варна 

Румен Георгиев
Председател на УС и Изпълнителен директор

Управителен съвет

Председател: 
румен Георгиев

Членове 
Валентин димов, александър керезов, цветанка крумова

Представляващи

Изпълнителни директори: 
румен Георгиев и цветанка крумова

Оперативен мениджмънт
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Юлия Станева
Директор  

дирекция „Финансово-
счетоводна дейност” 

Албена Петрова
Отговорен актюер 

Вася Кокинова-Моллова

Директор  
дирекция „Правна” 

Пламен Симеонов
Директор  

дирекция „Автомобилно 
застраховане”

Александър Марков
Директор  

дирекция „Ликвидация и 
регреси”

Здравка Димитрова
Директор  

дирекция „Презастраховане и 
транспортно застраховане”

Цанка Петкова
Директор  

дирекция „Информационно 
обслужване” 

Илия Александров
Директор  

специализирана служба 
„Вътрешен контрол” 

Марияна Игнатова
Директор  

дирекция „Имуществено 
застраховане”

София Антонова
Директор  

дирекция „Рисково 
застраховане”

Асен Стаменов
Директор  

дирекция „Финансови 
рискове” 

Петя Иванова
Директор  

дирекция „Отговорности” 
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За коМПаниЯта

Ваня Вълкова
и.д. Директор  

дирекция „Обществени 
поръчки и големи 

корпоративни клиенти”

Митя Кованджиев
Директор  

дирекция „Дистрибуция и 
клонова мрежа” 

Емил Стаменов
Директор  

дирекция „Информация и 
сигурност” 

Рашко Шиячки
Служител по сигурността  

на информацията

Антоанета Миланова

Директор  
дирекция „Човешки ресурси” 

Валентин Коркинов
Директор  

дирекция „Административно 
обслужване” 

Надя Стоянова
Директор  

дирекция „Маркетинг и 
връзки с обществеността”
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За коМПаниЯта

През последните години, паралелно с увеличаване на пазарния дял на Зад „армеец”, нараства 
и броят на заетия в компанията персонал. към 31 декември 2009г. в Зад„армеец” работят 567 
служители. Политиката на компанията в отношенията с персонала е, че успехът идва, когато 
е налице трайно сближаване и дори съвпадение между целите и интересите на фирмата с тези 
на всеки член на екипа. целта е постигане на качество в ежедневната дейност чрез активно 
ангажиране на целия персонал, чрез осигуряване на простор на познанието и инициативността 
на служителите. 

разпределение на персонала по позиции (2005-2009г.)

0 100 200 300 400 500 600

Общ брой служители

0 100 200 300 400 500 600

Застрахователи 

Служители ЦУ 
(експерти и 
директори)

Административен и 
помощен персонал

  2009   2008   2007   2006   2005
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За коМПаниЯта

обща инФорМациЯ

Застрахователни продукти 
Зад„армеец” е общозастрахователна компания, лицензирана да извършва застрахователна 

дейност на територията на българия и европейския съюз. дружеството предлага всички  
видове застрахователни продукти в областта на общото застраховане - автомобилно 
застраховане, имуществено застраховане, технически застраховки, застраховки,  
предназначени за строителни предприемачи, туристически и лични застраховки, застраховане 
на отговорности, застраховки на финансови и търговски рискове, авиационно и морско  
застраховане, карго застрахованe, селскостопански застраховки. компанията предлага и  
други застрахователни продукти, осигуряващи специфични застрахователни покрития,  
както и възможност за комбиниране в пакетни полици.

Презастрахователна програма
Застраховките на Зад „армеец” се гарантират със стабилна и адекватна презастрахователна 

програма, основана на няколко вида презастрахователни договори – комбиниран квотно-
ексцедентен, няколко ексцесни договора, един катастрофичeн и множество пропорционални 
факултатива.

традиционно Зад „армеец” пласира своята презастрахователна програма през такива големи 
и световно известни презастрахователни брокери като Aon, Marsh, Willis и други, базирани в 
Лондон, Великобритания. 

Презастрахователните компании, с които работи Зад „армеец”, са от най-висок клас, а 
именно: Mitsui Sumitomo Reinsurance Ltd, Япония; Hannover Re, Германия; Munich Re, Германия  и 
др. 

членство
Зад „армеец” е член на български и международни професионални и търговски организации - 

асоциация на българските застрахователи, национално бюро на българските автомобилни 
застрахователи, българска търговско-промишлена палата, Софийска търговско–промишлена 
камара, българо-руска търговско-промишлена палата, български национален застрахователен 
ядрен пул. 

кредитен рейтинг
През октомври 2009г. българската агенция за кредитен рейтинг повиши дългосрочния 

рейтинг за способност за изплащане на искове на Зад „армеец” на iBBB (перспектива: стабилна) 
и краткосрочен рейтинг ia-3.

оценката на рейтинговата агенция е на база трайното нарастване в пазарния дял на 
компанията, намаляващите нетни квоти на щетимост и постигнатия ръст на брутния премиен 
приход, който силно изпреварва средния за пазара.

дистрибуция
Зад „армеец” разполага с клонова мрежа от 50 агенции и над 40 представителства, които 

развиват дейност на територията на цялата страна. дистрибуцията на застрахователните 
продукти се осъществява и от над  276  брокери и повече от 3 500 агенти. 
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иконоМичеСки обЗор и 

ЗаСтраХоВатеЛен ПаЗар В бъЛГариЯ  

ПреЗ 2009г. 

“Успехът е наука; осигуриш ли  
условията, получаваш резултата.”

оСкар УаЙЛд
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иконоМичеСки обЗор и ЗаСтраХоВатеЛен ПаЗар В бъЛГариЯ ПреЗ 2009г.

иконоМичеСки обЗор За 2009 г.

През 2009г. световната финансова и икономическа криза продължава да оказва негативно 
влияние върху българската икономика. брутният вътрешен продукт (бВП) на страната възлиза 
на 66 256 млн. лв. и за първи път от 1997г. насам регистрира годишен спад - с отрицателен ръст 
от -5,0% спрямо 2008г. 

наблюдава се сериозно понижаване на стопанската активност през годината и значително 
свиване на притока на преки чуждестранни инвестиции в страната - от 6 696,5 млн. евро до  
3 212,5 млн. евро или спад от 52% спрямо предходната година. 

През 2009г. дефицитът по текущата сметка е в размер на -3196,2 млн. евро, което 
представлява значително намаление спрямо предходната година. В резултат на по-ниското 
крайно потребление и по-слабата инвестиционна и производствена активност се наблюдава 
спад на обемите на внос и износ на българската икономика и чувствително подобрение на 
търговското салдо на страната. 

динамиката на инфлацията през 2009г. е повлияна до голяма степен от ниското вътрешно 
и външно търсене, което води до спад в цените на стоките и услугите, търгувани на 
международните пазари. Запазва се тенденцията от края на 2008 г. за понижаване на инфлацията, 
измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени. В края на 2009 г. е  
регистрирано сериозно намаление на този показател до 0,6%, спрямо 7,8% през 2008г.

основният лихвен процент бележи спад и средната му стойност за годината възлиза на 2,4% 
при 5,1% през 2008г.

По-ниската икономическа активност в страната променя тенденциите на трудовия 
пазар, наблюдавани през последните години. от началото на 2009г. броят на заетите лица 
в икономиката започва да намалява, като този процес се засилва през втората половина на 
годината и средното ниво на безработица за годината достига 6,8%, което представлява 
увеличение от 1,2 пункта в сравнение с 2008г.    

основни макроикономически показатели

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.    

Реален сектор (хил. лв.)

Национални сметки     

БВП в текущи цени 42 797 407 49 360 950 56 519 818 66 728 103 66 256 270

Реален ръст на БВП на годишна база (%) 6,2 6,3 6,2 6,0 -5,0

БДС текущи цени 35 220 410 40 350 296 46 400 728 54 851 203 55 501 739

Селско и горско стопанство 3 322 232 3 444 018 2 897 646 4 000 610 3 341 118

Индустрия 10 343 645 12 473 138 14 985 498 16 752 456 16 834 622

Услуги 21 554 533 24 433 140 28 517 584 34 098 137 35 325 999

Инфлация

Инфлация в края на годината (%) 6,5 6,5 12,5 7,8 0,6

Средногодишна инфлация (%) 5,0 7,3 8,4 12,3 2,8
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иконоМичеСки обЗор и ЗаСтраХоВатеЛен ПаЗар В бъЛГариЯ ПреЗ 2009г.

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.    

Реален сектор (хил. лв.)

Пазар на труда

Средногодишен брой на заетите (Национални 
сметки)

3 495 258 3 612 039 3 714 041 3 835 569 3 722 789

Средномесечна работна заплата на наетите лица 
по трудово и служебно правоотношение (лв.)

324 360 431 545 591

 Средногодишен брой регистрирани безработни 424 381 356 054 286 980 233 719 280 980

Средногодишно ниво на безработица (НСИ) (%) 10,1 9,0 6,9 5,6 6,8

Фискален сектор (млн. лв.)

Приходи на консолидирания бюджет 18 012 20 034 24 063 27 313

Разходи на консолидирания бюджет 16 678 18 286 22 103 25 323

Касово салдо 1 334 1 748 1 960 1 990

Вътрешен държавен дълг (средногодишни 
стойности)

2 782 2 960 3 200 3 073

Външен държавен дълг (средногодишни 
стойности)

11 232 9 537 7 967 7 615

Финансов сектор (хил. лв.)

Широки пари (М3) 25 259 580 32 061 383 42 061 610 45 777 830 47 509 720

Годишна промяна (%) 23,9 26,9 31,2 8,8 3,8

Кредит за неправителствения сектор 18 662 582 23 255 949 37 783 019 49 708 251 51 443 563

Годишна промяна (%) 32,3 24,6 62,5 31,6 3,5

Основен лихвен процент (среден за периода) (%) 2,7 3,9 5,1 2,4

Валутен курс usd/bgN (среден за периода) 1,6 1,6 1,4 1,3 1,4

Външен сектор (млн. евро)

Текуща сметка -2 706 -4 648 -7 755 -8 199 -3 196

 Износ 9 466 12 012 13 512 15 204 11 786

 Внос -13 876 -17 574 -20 757 -23 801 -15 889

Финансова сметка 3 739 7 085 13 676 11 395 2 171

Преки чуждeстранни инвестиции в страната 3 152 6 222 9 052 6 697 3 213

Общ баланс 569 1 786 3 164 674 -650

Източник: НСИ, АЗ, МФ, БНБ
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бъЛГарСкото ЗаСтраХоВане ПреЗ 2009г.

изминалата 2009 година премина под знака на финансовата криза, включително за 
застрахователния пазар. основните фактори, оказващи влияние върху сектора, са свитото 
потребление на домакинствата под влияние на нарастващата безработица и спада на 
разполагаемите средства. Спадът в продажбите както на нови, така и на употребявани 
автомобили, намалението на покупките на лизинг, ограниченото кредитиране от страна на 
банките се отразяват върху търсенето на застрахователни продукти. 

Показатели за мястото на застрахователния сектор в българската икономика (2005-2009г.)

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Брутен вътрешен продукт в текущи цени 
(хил. лв.)

42 797 407 49 360 950 56 519 818 66 728 103 66 256 270

Брутен премиен приход от застраховане 
(млн. лв.)

1 069 1 247 1 505 1 805 1 681

Застрахователно проникване (%) 2,5 2,5 2,7 2,7 2,5

Население в края на годината (души) 7 718 750 7 679 290 7 640 240 7 606 551 7 563 710

Застрахователна плътност (лв.) 139 162 197 237 222

Източник: КФН,  НСИ

След възходящата тенденция от последните години, за първи път през 2009 г. българският 
застрахователен пазар отчита спад в премийния приход. реализираният от застрахователите 
в българия брутен премиен приход през 2009 г. възлиза на 1681 млн. лв., което  представлява спад 
от 6,8% на годишна база. брутният премиен приход по общо застраховане е в размер на 1457 
млн. лв., или понижение от 4,9% на годишна база.

Премиен приход на общозастрахователния пазар за периода 2005-2009г. (хил.лв.)
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Застрахователното проникване (брутният 
премиен приход като процент от бВП) 
намалява от 2,7% през 2008г. до 2,5% през 2009г., 
а при общото застраховане – от 2,3% до 2,2%. 
Застрахователната плътност (брутният 
премиен приход на човек от населението) 
през изминалата година възлиза на 222 лв. при 
237 лв. през 2008г. При общото застраховане 
този показател също бележи спад до 192,9 
лв. на човек спрямо 201,7 лв. за предходната 
година. като цяло, застрахователният пазар 
в българия продължава да бъде доминиран от 
общото застраховане, чийто дял през 2009 г. 
нараства до 86,8% при 85% в края на 2008 г.

През 2009г. общият брой на лицензираните 
застрахователи в република българия се запаз- 
ва на 37. от тях 20 са общозастрахователни 
дружества, 15 – животозастрахователни ком-
пании, и 2 – взаимозастрахователни кооперации. 
През годината 44 застрахователи от държави-
членки са нотифицирали кФн за намерението 
си да извършват дейност в българия, (с което 
общият им брой достига 280). 

През годината общото застраховане 
регистрира спад по всички видове бизнес с 
изключение на имуществените, авиационните 
застраховки и застраховка „Гражданска 
отговорност”. 

Застрахователно проникване (2005-2009г.)(%)

Застрахователна плътност (2005-2009г.)(в лв.)

двете автомобилни застраховки – „каско” и „Гражданска отговорност”, демонстрират 
разнопосочна тенденция през 2009г. Задължителната застраховка „Гражданска отговорност” 
отбелязва ръст от 14,8% а застраховка „каско” генерира по-нисък премиен приход с над 87 млн.
лв. в сравнение със същия период на 2008 г., което представлява спад от 12,7%. 

През 2009г. имуществените застраховки бележат ръст от 11,8% на годишна база. 
реализираният премиен приход по този вид застраховане е 278 млн. лв., което представлява 
19%-ен дял от брутния премиен приход. 

кризата се отразява на прихода по другите видове бизнес – при застраховка „карго” спадът 
на премиите за разглеждания период е 25%, а при финансовите рискове почти 60%.   

През изминалата година продължава тенденцията към засилване на конкуренцията и 
намаляване на концентрацията на общозастрахователния пазар в българия. Пазарният дял на 
четирите дружества с най-висок премиен приход в края на 2009г. възлиза на 49,9% при 48,73% 
през 2008г. 

Въпреки тежката година за българската икономика и загубите от основна дейност, 
застрахователите дружества в българия отчитат добри крайни печалби, което е показателно 
за гъвкавото им управление. 
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 с краен срок за изпълнение.”

даЯна шарФ Хънт
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реЗУЛтати от деЙноСтта

на фона на незадоволителните резултати на пазара, Зад „армеец” реализира премиен 
приход над 148 млн. лв. към 31.12.2009г., което представлява ръст от 1,56% спрямо предходната 
година.   

Премиен приход на Зад „армеец” за периода 2005-2009г. (хил. лв.)

Пазарният дял на дружеството за 2009г. е 10,18%  спрямо 9,53% в края на 2008г. Зад „армеец” 
заема четвърто място на общозастрахователния пазар за 2009г., което е най-високата 
достигана позиция от дружеството през последните 10 години. 

Премиен приход на общозастрахователния пазар и на Зад „армеец” (2005-2009г.)

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР

Премиен приход 919 189 396 1 060 137 931 1 268 582 389 1 532 438 440 1 456 839 769

Ръст 25,36% 15,33% 19,66% 20,80 % -4,93 %

AРМЕЕЦ

Пазарен дял 4,87% 5,46% 7,15% 9,53% 10,18%

Премиен приход 44 745 668 57 888 798 90 725 000 145 968 009 148 238 791

Ръст 62,45% 29,37% 56,72% 61,00% 1,56%
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и през 2009 г. най-значими за портфейла на дружеството бяха автомобилните застраховки - 
„каско на МПС” с 60% относителен дял и застраховка „Гражданска отговорност на 
автомобилистите” с 19%, следвани от имуществено и авиационно застраховане - по 7% и 
застраховки Злополука с 3%-ен дял в портфейла на дружеството.

Премиен приход на армеец по видове бизнес към 31 декември 2009 г.

Злополука

карго

отговорности

каско

имущество

Финансови рискове

авиационно

Го на автомобилистите

Помощ при пътуване

Пазарен дял на армеец по основните видове бизнес към 31 декември 2009 г.

13% 15%

48%

6%

6% 9%
19%

81%91%

4%4%

94%

94%

96%96%

85%
52%

87%

   Пазарен дял 
на ЗАД Армеец

   Пазарен дял на 
останалите 
общозастрахователни 
компании

Морско 1%

Злополука 3%
Финансови рискове 2%

Отговорности 1%

Имуществени застраховки 7%

Гражданска отговорност 19%

Карго 0%

Каско 60%

Авиационно 7%
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реализираният премиен приход по 
застраховка „каско” през 2009г. е в размер на 
89,4 млн.лв., което отрежда на Зад „армеец” 
трето място на пазара с пазарен дял от 15% 
по този вид бизнес

При другата автомобилна застраховка- 
“Гражданска отговорност на автомобили- 
стите”, начислените премии за 2009г. възлизат 
на 28 млн. лв., което нарежда компанията на 
шесто място на пазара на тази застраховка.

към 31.12.2009г. Зад „армеец” запазва 
лидерските си позиции на пазара на авиационно 
застраховане с пазарен дял от 48% и  премиен 
приход в размер на 10 млн.лв. 

Премиен приход по застраховка каско (млн.лв.)

Премиен приход по застраховка 
 Го на автомобилиста (млн.лв.)

Премиен приход по авиационно застраховане 
(млн.лв.)

  Ръст/спад на БПП на  Армеец
   Ръст/спад на БПП на  
общозастрахователния пазар

  Ръст/спад на БПП на  Армеец
   Ръст/спад на БПП на  
общозастрахователния пазар

  Ръст/спад на БПП на  Армеец
   Ръст/спад на БПП на  
общозастрахователния пазар

2005 2006 2007 2008 2009

22,9  
   

30,7  
  

52,4  
  

88,1  89,4  
  

2005 2006 2007 2008 2009
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13,8  
  

18,1  
  

32,7  
  

28,1 
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4,1  
  

3,6  
  

6,0  
  

6,3  
  

10,0  
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компанията отчита като безспорен успех 
увеличаващият се дял на имуществените 
застраховки в своя портфейл. реализираният 
премиен приход от този вид бизнес през 2009г. 
е в размер на 10,9 млн. лв. като дружеството 
успя да прибави почти един млн. лв. към 
имуществения си портфейл.

Премиен приход по застраховка имущество 
(млн.лв.)

Зад „армеец” продължава да бъде една от водещите компании на пазара на застраховки 
“Злополука” и „Помощ при пътуване”, заемайки за втора поредна година втората позиция с 
пазарен дял от 13,32% и премиен приход 4,6 млн. лева. 

По другите видове бизнес като „отговорности” и „Финансови рискове” компанията реализира 
значителен ръст, на фона на слабите резултати на пазара през годината.

Премиен приход по застраховка 
Злополука (млн.лв.)

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

Премиен приход по застраховка 
отговорности (млн.лв.)

Премиен приход по застраховка  
Финансови рискове (млн.лв.)

2005 2006 2007 2008 2009

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

  Ръст/спад на БПП на  Армеец
   Ръст/спад на БПП на  
общозастрахователния пазар

5,0  
  3,9  

  

6,4  
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1,9  
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Премиен приход на Зад „армеец” по видове бизнес (2008-2009г.)

Към 31.12.2009г. Към 31.12.2008г. +/-

лв. дял (%) лв. дял (%)     %

Злополука 2 699 675 1.82% 2 738 769 1.88% -1.43%

Каско 89 410 509 60.32% 88 157 768 60.40% 1.42%

Авиационно застраховане 10 055 446 6.78% 6 313 987 4.33% 59.26%

Морско застраховане 548 350 0.37% 618 354 0.42% -11.32%

Карго 546 409 0.37% 565 480 0.39% -3.37%

Имущество 10 917 938 7.37% 9 961 158 6.82% 9.61%

ГО на автомобилистите 28 123 489 18.97% 32 793 971 22.47% -14.24%

Отговорности 1 823 554 1.23% 1 434 362 0.98% 27.13%

Финансови рискове 2 206 290 1.49% 1 585 372 1.09% 39.17%

Помощ при пътуване 1 907 133 1.29% 1 798 787 1.23% 6.02%

Общо: 148 238 791 100.00% 145 968 009 100.00% 1.56%

През 2009г. ръстът на платените обезщетения от Зад „армеец” спрямо предходната 
година е 35,7%, като най-много са платените обезщетения по застраховка „каско” близо 70%, и 
„Гражданска отговорност на автомобилистите” – 23%. броят на изплатените щети през 2009г. 
е нараснал с 32% спрямо предходната година, а средната изплатена щета за 2009г. възлиза на  
964 лв., спрямо 922 лв. през 2008 г. Прeз изминалата година при повечето застраховки рискът се 
развива в рамките на очакваното.

изплатени обезщетения от Зад „армеец” по видове бизнес (2008-2009г.)

Към 31.12.2009г. Към 31.12.2008г.

лв. дял (%) лв. дял (%)

Злополука 460 680 0.74% 483 061 1.05%

Каско 43 350 069 69.77% 31 193 513 68.12%

Авиационно застраховане 1 758 477 2.83% 306 109 0.67%

Морско застраховане 180 311 0.29% 191 455 0.42%

Карго 20 759 0.03% 18 374 0.04%

Имущество 1 064 590 1.71% 1 138 606 2.49%

ГО на автомобилистите 14 332 111 23.07% 11 749 997 25.66%

Отговорности 21 338 0.03% 23 924 0.05%

Финансови рискове 447 756 0.72% 365 950 0.80%

Помощ при пътуване 494 271 0.80% 323 193 0.71%

Общо: 62 130 362 100.00% 45 794 181 100.00%
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освен с реализирани приходи Зад„армеец” приключва и с положителен финансов резултат 
годината, доминирана от финансовата и икономическа криза. Печалбата на компанията след 
данъчно облагане достигна близо 3 млн. лева, което е повишение от 54% спрямо края на 2008 г.

нетна печалба за периода 2005-2009г. (хил.лв.)

ноВи ПродУкти и инициатиВи

С оглед на пазарната ситуация и с цел предлагане на възможно най-разнообразни покрития на 
клиентите си през 2009г., Зад „армеец” продължи да създава нови и гъвкави продукти и пакети 
от продукти, допълващи се взаимно. 

В началото на годината започна предлагането на застраховката „отмяна на пътуване”, 
покриваща всички невъзстановими разходи и направени плащания (напр. предплатени резервации, 
самолетни билети и др.) във връзка с планирани пътувания, които не се състоят по обективни 
причини.

През 2009 година Зад „армеец”, съвместно с Зеад „цкб живот”, създаде застраховката 
„живот на път”, покриваща рисковете, настъпили в резултат на пътно-транспортно 
произшествие, включително смърт. 

През 2009 година продължи работата по няколко основни проекта, свързани с подобряване 
обслужването на клиентите и по-добрата достъпност до услугите на компанията.  
Последователно бяха разкрити центрове за регистрация и ликвидация на щети в цялата 
страна, с действащи към тях мобилни групи. Значително бе увеличен броят на доверените и 
оторизирани сервизи в цялата страна, с които компанията има сключени договори. благодарение 
използването на внедрената система SmartClaims процесът по завеждане, калкулация и 
ликвидиране на щетите е съкратен съществено, а вероятността за грешки е сведена до 
минимум. Зад „армеец” разполага с денонощен център за обслужване на клиенти, възможност за 
електронно плащане на вноски по полици, възможност за дистанционна проверка състоянието 
на щета и др. 

Започна продажбата на електронни полици от пакета туристически застраховки чрез 
електронна система, предназначена за туристически агенции и брокери.

Стартирана бе съвместна програма за продажба на застраховки на Зад „армеец” в офисите на 
централна кооперативна банка, като на първи етап бяха включени застраховките „Гражданска 
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ПреГЛед на деЙноСтта ПреЗ 2009г. и бъдещо раЗВитие

отговорност на автомобилистите” и пакетната полица „Защитена фамилия”. 

ПоСтижениЯ

отчитайки стабилните позиции на дружеството, през октомври 2009г. българската агенция 
за кредитен рейтинг (бакр) повиши дългосрочния рейтинг за способност за изплащане на искове 
на Зад „армеец” на iBBB (перспектива стабилна), краткосрочен рейтинг ia-3. 

Усилията на компанията получиха висока оценка от партньорите и клиентите и през 2009 
година, след провеждане на анкета сред застрахователни брокери, застрахователни агенти и 
потребители на застрахователни услуги на Зад „армеец” бе присъдена наградата „най-коректен 
застраховател” на българския застрахователен пазар.

През март 2009 г. комбинирано застрахователно покритие „Помощ при пътуване в чужбина 
и отмяна на пътуване” получи приз за финансов продукт на годината в категорията „общо 
застраховане” на Международното финансово изложение „банки инвестиции Пари” в Пловдив. 

корПоратиВна СоциаЛна отГоВорноСт

дейността на Зад „армеец”, свързана с корпоративната социална отговорност, е фокусирана 
главно към възпитаване на застрахователна култура, към осъзнаване на социалната функция на 
застрахователния бизнес, която касае както отделните лица, така и бизнеса. 

компанията проявява траен интерес и осъществява последователно дейности и проекти, 
свързани с превенция на различните рискове и намаляване на тяхната честота и размер. такива 
са инициативите на Зад „армеец”, свързани с привличане на общественото внимание към 
безопасността на движението по пътищата, особено на децата и младите хора. В продължение 
на водената от дружеството политика през 2009г. Зад „армеец” стана част от инициативата 
„до училище пеша”, която се реализира съвместно с фондация „Пешеходци”, центъра за учебно-
тренировъчни фирми, българския форум на бизнес лидерите, Столична община и МВр и се 
проведе под патронажа на Министерството на образованието, младежта и науката. Усилията 
на участниците в инициативата бяха обединени от една цел - опазването на живота на децата 
чрез тяхното запознаване с рисковете на пътя и правилата за безопасност. Проектът се 
реализира в 63 училища от 46 населени места при голям интерес и активност на младите хора. 

Зад „армеец” отделя средства и подпомага лица в неблагоприятно положение чрез участия 
в различни инициативи и проекти. от 2009г. компанията стана постоянен партньор на 
Министерство на вътрешните работи за подпомагане на семействата на загиналите и 
инвалидизирани служители от системата на МВр, като кампанията ще продължи и през 2010г. 

Успешно се развива и сътрудничеството с българската спортна федерация за деца, 
лишени от родителска грижа. През годината Зад „армеец” беше традиционен спонсор на 
организирането на състезания и други инициативи за децата в неравностойно положение. 

дружеството работи активно в областта на насърчаване и подпомагане на физическата 
активност и спорта, както на ниво детски и юношески спорт, така и по отношение на 
професионалния спорт. Зад „армеец” е традиционен спонсор на Софийския маратон, българската 
карате киокушин Федерация и Професионален Футболен клуб „черно море” Варна, а от тази 
година и на два екипажа, участници в българския рали шампионат. 

През 2009г. „армеец” подпомогна и издаването на поредица филми за древната българска 
история, дело на известния режисьор Стилян иванов. 
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ПреГЛед на деЙноСтта ПреЗ 2009г. и бъдещо раЗВитие

бъдещо раЗВитие 

основните предизвикателства пред Зад „армеец” през 2010 година са свързани с 
преодоляването на негативните ефекти на световната икономическа криза върху българската 
икономика като цяло и в частност, върху застрахователния пазар в страната. В дългосрочен 
план целите пред компанията са: запазване на пазарните позиции, при устойчиво развитие и 
постигане на положителен финансов резултат от дейността.

от съществено значение е поддържането на коректни взаимоотношения с клиентите чрез 
работа в следните насоки:

   адаптиране на съществуващото продуктово портфолио спрямо новите пазарни условия; 

   разработване на нови продукти, които да предлагат иновативни начини за застрахователна 
защита;

   разработване на гъвкави пакети от продукти от различните видове бизнес, за осигуряване 
на комплексна грижа за застрахованите; 

   подобряване на обслужването на клиентите, включително чрез внедряване 
високотехнологични инструменти;

   подобряване на процедурите, касаещи обслужването и администрирането на 
застрахователните обезщетения;

   разширяване и усъвършенстване на мрежа от застрахователни посредници в цялата 
страна;

През 2010 година ще продължи участието в инициативи и разработване на съвместни  
проекти с дружествата от Химимпорт холдинг, с цел увеличаване общата им гъвкавост, 
стабилност и разпознаваемост. 

В конкурентната пазарна среда философията на дружеството се базира на осъзнатата 
необходимост от иновативност, търсене и предлагане на най-добрите решения, както  и бързо 
и навременно  адаптиране към променящите се изисквания на клиентите.

чрез своите продукти и услуги дружеството осигурява качество и висок професионализъм. 
Стратегията на мениджмънта е компанията да предлага най-доброто за клиентите и 
партньорите, което да осигури успех и положителен финансов резултат през следващата 
година.  
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“Животът винаги взривява 
 границите на формулите.”

антоан дьо Сент-екЗюПери
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отчет За ФинанСоВите реЗУЛтати

отчет За ФинанСоВото СъСтоЯние

Активи 2009г. 
‘000 лв.

2008г. 
‘000 лв.

Нетекущи активи

Нематериални активи 344 437

Имоти, машини и съоръжения  1 943 1 344

Инвестиции в дъщерни предприятия 50 50

Инвестиционни имоти 26 438 26 674

Отсрочени данъчни активи - 376

Нетекущи активи 28 775 28 881

 

Текущи активи

Финансови активи държани за търгуване 53 809 30 575

Финансови активи на разположение за продажба 3 858 3 327

Вземания по застрахователни и презастрахователни договори 42 858 39 027

Вземания от свързани лица 1 077 20 370

Други вземания 7 818 2 732

Пари и парични еквиваленти 18 354 20 387

Текущи активи 127 774 116 418

 

ОБщО АКТИВИ 156 549 145 299

изготвил: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                      (юлия Станева

дата: 10 март 2010 г.

Заверил съгласно

одиторски доклад: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                              (Марий апостолов)

изп.директор:. . . . . . . . . . . . . . . . 
                                       румен Георгиев)

Заверил съгласно

одиторски доклад: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                   (д-р Мариана Михайлова)               
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отчет За ФинанСоВите реЗУЛтати

отчет За ФинанСоВото СъСтоЯние (ПродъЛжение)

Собствен капитал, застрахователни резерви и пасиви 2009г. 
‘000 лв.

2008г. 
‘000 лв.

Собствен капитал

Акционерен капитал 15 019 15 019

Преоценъчен резерв (18 142) (18 681)

Други резерви 35 306 33 369

Неразпределена печалба 2 975 1 937

Общо собствен капитал 35 158 31 644

 

Застрахователни резерви 105 005 96 696

 

Пасиви

Нетекущи

Пенсионни задължения към персонала 262 174

Задължения по финансов лизинг 414 108

Отсрочени данъчни пасиви 35 -

Нетекущи пасиви 711 282

 

Текущи

Пенсионни и други задължения към персонала 1 430 1 296

Задължения по финансов лизинг 197 194

Задължения по застрахователни и презастраховатeлни договори 12 550 9 743

Краткосрочни задължения към свързани лица 392 3 816

Данъчни задължения 927 1 154

Други задължения 179 474

Текущи пасиви 15 745 16 677

 

ОБщО ПАСИВИ 16 386 16 959

 

Общо собствен капитал, застрахователни резерви и пасиви 156 549 145 299

изготвил: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                      (юлия Станева

дата: 10 март 2010 г.

Заверил съгласно

одиторски доклад: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                              (Марий апостолов)

изп.директор:. . . . . . . . . . . . . . . . 
                                       румен Георгиев)

Заверил съгласно

одиторски доклад: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                   (д-р Мариана Михайлова)               
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отчет За ФинанСоВите реЗУЛтати

отчет За ВСеобХВатниЯ доХод (ПредСтаВен В единен отчет)

2009г. 
‘000 лв.

2008г. 
‘000 лв.

Премиен приход 148 239 145 968

Отстъпени премии на презастрахователи (15 814) (11 590)

Нетен премиен приход 132 425 134 378

Застрахователни суми и обезщетения (66 848) (49 861)

Приходи от получени суми и обезщетения от презастрахователи 2 904 1 256

Застрахователни суми и обезщетения, нетно (63 944) (48 605)

Нетна промяна в застрахователни резерви (10 309) (42 855)

Други застрахователни и презастрахователни разходи, нетно (34 725) (26 148)

Печалба от оперативна дейност 23 447 16 770

Административни разходи (11 560) (12 908)

Разходи за персонала (12 538) (10 015)

Други приходи 805 1 921

Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти (291) 11 857

Нетна печалба/(загуба) за финансови активи държани за търгуване 3 509 (5 905)

Други финансови позиции 373 (126)

Печалба преди данъци 3 745 1 594

Разходи/(приходи) за данъци върху дохода (770) 343

Печалба за годината 2 975 1 937

Друг всеобхватен доход:

Финансови активи на разположение за продажба

- печалби/(загуби) за текущата година 539 (18 681)

Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци 539 (18 681)

ОБщО ВСеОБхВАТеН ДОхОД ЗА ГОДИНАТА 3 514 (16 744)

Доход на акция: лв. лв.

Основен доход  на акция: 19,81 12,89

изготвил: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                      (юлия Станева

дата: 10 март 2010 г.

Заверил съгласно

одиторски доклад: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                              (Марий апостолов)

изп.директор:. . . . . . . . . . . . . . . . 
                                       румен Георгиев)

Заверил съгласно

одиторски доклад: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                   (д-р Мариана Михайлова)               
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отчет За ФинанСоВите реЗУЛтати

отчет За ПроМените В СобСтВениЯ каПитаЛ 

Всички суми са 
представени  в ‘000 лв.

Акционерен 
капитал

Други резерви
Преоценъчен 

резерв

Нераз-
пределена 
печалба

Общо 
собствен 
капитал 

Салдо към 1 януари 2009 г. 15 019 33 369 (18 681) 1 937 31 644

Заделяне на резерви - 1 937 - (1 937) -

Печалба за годината - - - 2 975 2 975

Друг всеобхватен доход:

Финансови активи на 
разположение за продажба:

- печалби от текущата година - - 539 - 539

Общо  всеобхватен доход за 
годината

- - 539 2 975 3514

    

Салдо към 31 декември 2009 г. 15 019 35 306 (18 142) 2 975 35 158

изготвил: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                      (юлия Станева

дата: 10 март 2010 г.

Заверил съгласно

одиторски доклад: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                              (Марий апостолов)

изп.директор:. . . . . . . . . . . . . . . . 
                                       румен Георгиев)

Заверил съгласно

одиторски доклад: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                   (д-р Мариана Михайлова)               
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отчет За ФинанСоВите реЗУЛтати

отчет За ПроМените В СобСтВениЯ каПитаЛ (ПродъЛжение)

Всички суми са 
представени  в ‘000 лв.

Акционерен 
капитал

Други 
резерви

Преоце-нъчен 
резерв

Нераз-
пределена 
печалба

Общо 
собствен 
капитал 

Салдо към 1 януари 2008 г. 15 019 18 459 - 14 910 48 388

Заделяне на резерви - 14 910 - (14 910) - 

Печалба  за годината - - - 1 937 1 937

Друг всеобхватен доход:

Финансови активи на 
разположение за продажба:

- загуби от текущата година - - (18 681) - (18 681)

Общо  всеобхватен доход за 
годината

- - (18 681) 1 937 (16 744)

    

Салдо към 31 декември 2008г. 15 019 33 369 (18 681) 1 937 31 644

изготвил: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                      (юлия Станева

дата: 10 март 2010 г.

Заверил съгласно

одиторски доклад: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                              (Марий апостолов)

изп.директор:. . . . . . . . . . . . . . . . 
                                       румен Георгиев)

Заверил съгласно

одиторски доклад: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                   (д-р Мариана Михайлова)               
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отчет За ФинанСоВите реЗУЛтати

отчет За Паричните Потоци

2009г. 
‘000 лв.

2008г. 
‘000 лв.

Оперативна дейност

Постъпления по застрахователни договори 135 228 125 113

Постъпления по презастрахователни договори 155 234

Плащания по застрахователни договори (66 720) (49 862)

Плащания по презастрахователни договори (128) (5)

Постъпления от клиенти 2 007 924

Плащания към доставчици (16 574) (13 436)

Плащания към персонал и осигурителни институции (13 269) (9 975)

Плащания за данъци (1 385) (1 632)

Други постъпления от оперативна дейност  

Други плащания за оперативна дейност (30 916) (36 293)

Паричен поток от оперативна дейност 8 398 15 068

  

Инвестиционна дейност  

Придобиване на имоти, машини и съоръжения (1 364) (624)

Придобиване на нематериални активи (75) (84)

Постъпления от продажба и изкупуване на недеривативни финансови активи 1 805 11 785

Придобиване на недеривативни финансови активи (10 462) (25 010)

Паричен поток от инвестиционна дейност (10 096) (13 933)

  

Финансова дейност  

Плащания по финансов лизинг (332) (885)

Плащания на лихви (39) (18)

Паричен поток от финансова дейност (371) (903)

  

Нетна промяна в пари и парични еквиваленти (2 069) 232

Пари и парични еквиваленти в началото на годината 20 387 20 268

Печалба/ (Загуба) от валутна преоценка 36 (113)

Пари и парични еквиваленти в края на годината 18 354 20 387

изготвил: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                      (юлия Станева

дата: 10 март 2010 г.

Заверил съгласно

одиторски доклад: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                              (Марий апостолов)

изп.директор:. . . . . . . . . . . . . . . . 
                                       румен Георгиев)

Заверил съгласно

одиторски доклад: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                   (д-р Мариана Михайлова)               
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докЛад на неЗаВиСиМиЯ одитор

“Не е важно кой е прав,  
а какво е правилно.”

тоМаС ХъкСЛи
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докЛад на неЗаВиСиМиЯ одитор

До: Акционерите на 

ЗАД АРМЕЕЦ 

гр. София

доклад върху финансовия отчет
ние извършихме одит на приложения финансов отчет на Зад армеец, включващ отчета 

за финансовото състояние към 31 декември 2009 г., отчет за всеобхватния доход, отчет за 
промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, завършваща 
на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и 
другите пояснителни приложения.

отговорност на ръководството за финансовия отчет
отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет 

в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от еС и 
националното законодателство се носи от ръководството. тази отговорност включва:

   разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с 
изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат 
съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат 
на измама или на грешка;

   подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и

   изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните 
обстоятелства.

отговорност на одитора
нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов 

отчет, основаващо се на извършения от нас одит. нашият одит бе проведен в съответствие 
с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. тези стандарти 
налагат спазване на етичните изисквания, както и одитьт да бъде планиран и проведен така, 
че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа 
съществени неточности, отклонения и несъответствия. одитьт включва изпълнението на 
процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, 
представени във финансовия отчет. избраните процедури зависят от преценката на одитора, 
включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия 
във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка.

При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за 
вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет 
от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при 
тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата 
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за вътрешен контрол на предприятието. одитьт също така включва оценка на уместността 
на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, 
направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия 
отчет.

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

Мнение
По наше мнение финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото 

състояние на Зад армеец към 31 декември 2009 г., както и за финансовите резултати от  
дейността и за паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие 
с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от еС и националното 
законодателство.

доклад върху други правни и регулаторни изисквания - Годишен доклад 
за дейността към 31 декември 2009г.

ние прегледахме годишния доклад за дейността към 31 декември 2009 г. на Зад армеец, 
който не е част от финансовия отчет. историческата финансова информация, представена в 
годишния доклад за дейността, съставен от ръководството, съответства в съществените си 
аспекти на финансовата информация, която се съдържа във финансовия отчет към 31 декември 
2009 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, 
приети от еС и националното законодателство. отговорността за изготвянето на годишния 
доклад за дейността се носи от ръководството.

Марий Апостолов 
регистриран одитор 
Управител 

Грант Торнтон ООД  
Специализирано одиторско предприятие

29 март 2010 г. 
Гр. София

д-р Мариана Михайлова 
регистриран одитор
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“Най-същественото е  
невидимо за очите.”

антоан дьо Сент-екЗюПери
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Централно управление 
София, ул. „Стефан караджа” № 2, тел. 02/8119 100 

Дирекция „Ликвидация и регреси” 
София, ул. „Фредерик жолио-кюри” № 20, тел. 02/8190946 
София, бул. „Сливница” № 357а, тел. 02/8264309 
Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 279а, тел. 052/733055 
бургас,  ул. „Стефан Стамболов” № 81, тел. 056/846742  
Пловдив,  ул. „Менделеев” № 2а, тел. 032/633061  
Велико търново,  ул. „козлуджа” № 15, тел. 062/604252 
Плевен,  ул. „иван рилски” № 11, тел. 064/824070 
Габрово,  ул. „брянска” № 54, тел. 066/804898 
Перник, ул. „кракра” № 61, тел. 076/601100  
Стара Загора,  ул. „Хаджи димитър асенов” № 59, тел. 042/620197 
Хасково, ул. „Скопие” №1, тел. 038/666126 

Агенции на ЗАД „Армеец” 
банско, ул. „Пирин” 79, тел. 0749/ 83704   
благоевград, ул. „братя китанови” № 7, тел. 073/880137  
бургас, ул. „константин Фотинов” № 1, тел. 056/842829  
Варна, ул.”радко димитриев” № 35, тел. 052/630775  
Варна, ул.”капитан Петко войвода” № 13, тел. 052/603726  
Велико търново, ул. „никола Габровски” № 42, тел./факс 062/600238  
Видин, ул. „цар Симеон Велики” № 48, тел.094/600434  
Враца, ул. „кръстю българията” № 7, тел. 092/660496  
Габрово, ул. „брянска” № 54, тел. 066/804897  
Гоце делчев, ул. „раковски” № 4, тел. 0751/60964  
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добрич, ул. „екзарх Йосиф” № 7, тел. 058/602564  
дупница, ул. „Христо ботев” № 21а, тел. 0701/51151  
казанлък, бул.”александър батенберг” № 43, офис 1 и 2; тел./факс 0431/63961  
кърджали, ул. „републиканска” № 47, тел. 0361/65817  
Ловеч, бул. „българия” № 5 ет.1, тел. 068/601791  
Ловеч, ул. „димитър Пъшков” № 8, тел. 068/601900  
Монтана, ул. „Граф игнатиев” № 3а, тел. 096/304305  
Пазарджик, ул. „константин Величков” № 1, тел. 034/440474  
Пазарджик, бул. „александър Стамболийски”  № 18, тел. 034/443090  
Перник, ул. „юрий Гагарин” бл. 7, тел. 076/672090  
Перник, ул. „кракра” № 61, тел. 076/601100  
Плевен, ул. „данаил Попов” № 7, тел. 064/830531  
Плевен, ул. „кирил и Методий” № 18, тел./факс 064/822010  
Пловдив, ул. „Менделеев” № 2а, тел. 032/622402; 633061  
Пловдив, ул. „цариброд” № 2 /джумаята/, тел. 032/638565  
разград, ул. „бели Лом” № 36, ет. 1, ап. 1, тел. 084/660638  
русе, пл. „Св.троица” № 10, тел. 082/834377; факс: 082/834640  
Самоков, ул. „житна чаршия” № 1, тел. 0722/66194  
Сандански, ул. „Македония” № 55, тел. 0746/32808; 0746/33130  
Силистра, ул. „раковска” № 3, тел. 086/821675  
Сливен, бул. „цар освободител” № 11, тел. 044/662962  
Смолян, ул. „димитър благоев” № 1, тел. 0301/63937  
София, ул. „Генерал Гурко” № 21, тел. 02/9811112; 9815554  
София, кв. „Лозенец” ул.”кр.Сарафов” № 30, ет.1, тел. 02/8662596  
София, ул. „Хаджи димитър” № 9-11, тел. 02/9867784; 9867785  
София, кв. „Възраждане”,ул.”отец Паисий” № 22, тел. 02/9819660  
София, кв. „изток”, ул. ”жолио кюри” № 17, бл.156-2, тел. 02/8703038  
София, бул. „шипченски проход” 2, бл.40 вх.а ет.1, тел. 02/9797011  
София, бул. „Витоша” № 71, вх. 1, ет.1, тел. 02/ 951 62 55  
София, жк „Младост”1, бул. ”андрей Сахаров” № 14б, тел. 02/9744336  
София, кв.”Лозенец”, ул. “Хр.Смирненски” № 78; тел. 02/8686133  
София, кв. „овча купел”, ул. „Месечинка” № 5-7, ет.2, офис 2,  тел. 02/4894502  
София, бул. „Гоце делчев” № 31 бл.76, тел. 02/8598341  
София, кв. „изток”, ул. „райко алексиев” № 46а, тел. 02/8701340  
София, бул. „драган цанков” № 2, тел. 02/ 9635032  
София, кв. „Лозенец”, ул. „Стоян Михайловски” № 26, партер, тел. 02/8626011  
Стара Загора, ул. „Методи кусев” № 7, тел. 042/623303; 620333  
Стара Загора, ул. „Генерал Гурко” № 58, ет. 2, тел. 042/601378  
търговище, ул. „Васил Левски” № 2, тел. 0601/61606  
Хасково, ул. „булаир” № 2, тел. 038/622584; 665451  
шумен, ул. „Патлейна” № 10, тел.054/884102  
Ямбол, ул. „Страхил Войвода” № 44, ет. 4, офис 1, тел./факс 046/661167 
 



централно управление: 1000 София, ул. Стефан караджа 2; тел.: 02/ 811 91 00; факс: 02/ 811 91 03 
www.armeec.bg

“Вселената обича движението. Не отлагай! 
Не умувай! Не се колебай! Когато е налице 

възможност, когато съществува импулс, 
когато интуицията те подтиква, ДЕЙСТВАЙ! 

Това е твоята работа. Това е всичко,  
което трябва да правиш!”

д-р джо ВитаЛе


