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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГРАД ДОБРИЧ 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От Росица Йорданова 

Зам. кмет “Икономическо развитие и европейски фондове” 
 

 

 

Относно: Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на  Годишния отчет и 

Баланса за 2016 година на  „ ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ ” ЕООД, ЕИК 834052321 . 

 
 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
 

„Жилфонд-инвест” ЕООД е дружество със собственик на капитал Община град Добрич. 

 

Дружеството е основано 30.06.1989г. по фирмено дело № 1706 / 1990 г. на ДОС, с 

предмет  на дейност: управление в т.ч. отдаване под наем и поддържане на общинския 

жилищен фонд и инвеститорски контрол, изготвяне на пазарни и базисни цени, провеждане на 

мероприятия по отчуждаване, административно - правни услуги, посредническа дейност, 

организиране и провеждане на търгове; отдаване под наем на офиси и други помещения, 

включени в капитала на дружеството; упражняване на независим строителен надзор в 

строителството. 

 

Седалище и адрес на управление: Област Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, п.код 9300, 

УЛ. ГЕН.КИСЕЛОВ 1. 

 

Регистриран внесен капитал 1 333 100,00 лева, от които парична вноска 43 800,00 лева и 

непарична вноска - масивна жилищна сграда, находяща се в гр. Добрич, ул. „Калиакра” 54, 

кв.52, Урбанизирана територия парцел VІ, зона ІІ, представляваща /б.Студентско общежитие 

№1/, със застроена площ 773,00 /седемстотин седемдесет и три/ кв.м. на 8 /осем/ етажа и изби, 

построена през 1975 г. с идентификационен № 72624.606.1133.1 на стойност 1 289 300 лева.  

 

Дружеството се  управлява и представлява съгласно Решение № 17-3 / 26.02.2013г. на 

ОС град Добрич и Договор за управление считано от 31.05.2013г. за срок от 4 години от Илия 

Михайлов Димитров . 

 

Средно списъчния брой на персонала за 2016 г. е 36 души, от които ръководни кадри - 

6 / специалисти – 13 / работници – 13 / помощен персонал – 4 . 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87
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ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОКАЗАТЕЛИ Мярка 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 Изменение Изменение Изменение 

  дни 360 360 360 360 к2-к1 к3-к2 к3-к1 

а   1 2 3 4 5 6 7 

Общо приходи от дейността лв. 1475 1608 1547 1536 133 -61 72 

Общо разходи от дейността лв. 1441 1543 1479 1482 102 -64 38 

Оперативна печалба (загуба) лв. 34 65 68 54 31 3 34 

Счетоводна печалба (загуба) лв. 34 68 68 54 34 0 34 

Печалба (загуба) лв. 25 55 54 41 30 -1 29 

Собствен капитал лв. 5119 5102 5118 5109 -17 16 -1 

Привлечен дългосрочен 

капитал лв. 0 0 0 0 0 0 0 

Привлечен краткосрочен 

капитал лв. 0 0 0 0 0 0 0 

Краткотрайни активи лв. 100 132 101 149 32 -31 1 

Краткосрочни вземания лв. 11 14 8 89 3 -6 -3 

Краткосрочни задължения лв. 56 91 87 70 35 -4 31 

Дълготрайни активи лв. 5863 5556 5313 5035 -307 -243 -550 

Дългосрочни финансови 

активи лв. 0 0 0 0 0 0 0 

Дългосрочни задължения лв. 741 454 168 0 -287 -286 -573 

Парични средства лв. 80 114 89 55 34 -25 9 

Балансово число лв. 5963 5688 5414 5184 -275 -274 -549 

Ликвидност                 

Обща ликвидност Коеф. 1,79 1,45 1,16 2,13 0 0 -1 

Бърза ликвидност Коеф. 1,63 1,41 1,11 2,06 0 0 -1 

незабавна ликвидност Коеф. 1,43 1,25 1,02 0,79 0 0 0 

Рентабилност                 

Рентабилност на приходите 

от продажби ( Обща 

Рентабилност ) в % 1,69 3,42 3,49 2,67 2 0 2 

Рентабилност на собствения 

капитал в % 0,49 1,08 1,06 0,80 1 0 1 

Рентабилност на 

привлечения капитал в % 3,09 9,95 20,38 54,67 7 10 17 

Рентабилност на активите в % 0,42% 0,97% 1,00% 0,79% 0 0 0 

Капитализация на активите в % 0,42% 0,97% 1,00% 0,79% 0 0 0 

Рентабилност на кредитите в % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

Рентабилност на дейността  в % 2,31% 4,04% 4,40% 3,52% 0 0 0 

Задлъжнялост                 

Коефициент на собственост  Коеф. 0,86 0,90 0,95 0,99 0 0 0 

Коефициент на финансова 

автономност Коеф. 6,33 9,23 19,31 68,12 3 10 13 

Зависимост от Банки  Коеф. 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 
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Коефициент на задлъжнялост Коеф. 0,14 0,10 0,05 0,01 0 0 0 

Степен на покриване на 

дълга в % 11,33 7,56 22,67 27,00 -4 15 11 

Коефициент на покритие на 

р-дите по лихви в % 97,67 36,67 107,67 155,00 -61 71 10 

Икономическа 

ефективност                 

Срок на вземанията Дни 3 3 2 21 0 -1 -1 

Срок на плащанията Дни 185 109 46 0 -76 -63 -138 

Срок на запасите Дни 2 1 1 1 -1 0 -1 

Други съотношения                 

Нетен оборотен капитал лв. 44 41 14 79 -3 -27 -30 

Използване на нетния 

оборотен капитал Коеф. 3 3 1 5 0 -2 -2 

  

 

              

EBITDA лв. 296 339 326 312 43 -13 30 

Кредити/EBITDA Koеф. 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
РАЗХОДИ 

           

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016   Наименование на разходите   

              

  1 2 1 2 3 4 

A. А. Разходи            

1 

1. Намаление на запасите от продукция и 

незавършено производство           

2 

2.Разходи за суровини, материали и 

външни услуги, в т.ч.:   444 545 477 414 

   а)суровини и материали   145 179 147 126 

   б)външни услуги   299 366 330 288 

3 3. Разходи за персонала, в т.ч.:   593 599 614 662 

   а) разходи за възнаграждения   424 433 438 471 

   б)разходи за осигуровки, в т.ч.:   169 166 176 191 

     - осигуровки, свързани с пенции           

4 

4. Разходи за амортизация и обезценка , в 

т.ч.:   259 265 255 256 

  

а) Разходи за амортизация и обезценка на 

дълготрайни материални и нематериални 

активи, в т.ч.:   256 254 255 256 

   - разходи за амортизация   256 254 255 256 

   - разходи за обезценка           

  

б) разходи от обезценка на текущи 

(краткотрайни) активи   3 11     

5 5. Други разходи, в т.ч.:   142 125 130 148 

  

а)балансова стойност на продадените 

активи           

  б)други разходи   142 125 130 148 
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Общо разходи за оперативна 

дейност(1+2+3+4+5):   1438 1534 1476 1480 

6 

6. Разходи от обезценка на финансови 

активи, включително инвестициите, 

признати като текущи (краткосрочни) 

активи, в т.ч.:   0 0 0 0 

  

 - отрицателни разлики от промяна на 

валутникурсове           

7 

7. Разходи за лихви и други финансови 

разходи, в т.ч.:   3 9 3 2 

  а)финансови разходи   3 9 3 2 

  

б) отрицателни разлики от операции с 

финансови активи           

  Общо финансови разходи (6+7)   3 9 3 2 

  Всичко разходи от обичайната дейност   1441 1543 1479 1482 

  8. Печалба от обичайната дейност   34 65 68 54 

  9. Извъредни разходи           

  Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)   1441 1543 1479 1482 

  10. Счетоводна печалба   34 68 68 54 

  11. Разходи за данъци от печалбата   9 13 14 13 

  

12. Други данъци, алтернативни на 

коорпоративния данък           

  13. ПЕЧАЛБА (10-11-12)   25 55 54 41 

 

 

Основни финансови съотношения на база публикувани данни до момента в 

Търговския регистър.  
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Приходите на дружеството към 31.12.2016г. са 1536 хил.лв. намаление, спрямо 1 547 

хил. лв. през 2015 г. и 1 611 хил.лв. за 2014 г. Приходите от 2016г.  са разпределени по 

дейности -  основно от наеми 1244 хил. лв.  от услуги свързани с газификация  64 932 хил. лв., 

от услуги свързани с инвеститорски контрол и надзор 47 506 хил.лв., други услуги 112 011 

хил.лв.  . 

Отчетените разходи на дружеството към 31.12.2016г. са 1482 хил.лв.,запазват 

приблизително нивото си от 2015 г.  1 479 хил. лв. . При анализа на разходите се вижда, че 

разходите за персонала са се увеличили от 614 хил. лв. за 2015 г. на 662 хил. лв. за 2016 г.,като 

формират 46 % от всички разходи . Разходите са амортизации са в обем от 256 хил.лв., 

значителна по обем сума, която е пряка форма за вътрешнофирмено финансиране. Разходите за 

материали и суровини възлизат на 126 хил. лв. //  за 2014 г. - 147 хил. лв., за външни услуги на 

288 хил. лв. // за  2014 г. - 330 хил. лв. 

Финансовият резултат за стопанската 2016г. е печалба в размер на 41 хил. лв. след 

данъчно облагане, като същият за предходния период е бил в размер на 54 хил. лв. 

За последните 4 стопански години изплатеният дивидент на база инвестиран капитал 

от 1 333 100,00 лева е както следва:  за 2012г. – 32 394,37 лева // за 2013г. – 12 414,46 лева // за 

2014г. – 27 234,51 // за 2015г. – 27 053,68 .  

Задълженията към 31.12.2016г. са в размер на 74 хил. лв. (за 2015 г. - 265 хил. лв.), 

което е намаление с 72 %. Най- голямата част от тях е в резултат на погасяване на кредит за 

период от пет години към фирма „Енемона” АД  и „ФЕЕИ” АД СИЦ /Фонд за енергетика и 

енергийни  икономии акционерно дружество със специална инвестиционна цел/ изпълнители 

по договор за извършения ремонт на общежитие-№1 по ул. „Калиакра” № 54. 

Вземанията на дружеството към 31.12.2016г. са в размер на 29 хил. лв., като основно 

те са от услуги предоставени на фирми. За предходния период те са в размер на 2 хил.лв. 

 

Основните финансово-икономически показатели за 2015 г. и 2016 г. са следните: 

 
Показатели: 2015 г. 2016 г. 

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби 0,04 0,03 

Коефициент на ефективност на приходите от обичайна дейност 0,95 0,97 
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Коефициент на финансова автономност 19,31 68,12 

 

Бизнес плановете за 2017г. са в условията на конкурентна среда „Жилфонд-инвест” 

ЕООД да формира своите приходи от стопанска активност  на територията на гр. Добрич и 

Добричка област. Ръководството предвижда запазване на пазарните дялове на база 

вътрешно организационни резерви, гъвкав и динамичен мениджмънт в областта на 

услугите.  

Основните проблеми са свързани със събирането на наеми. Необходимо е 

синхронизиране на усилията на дружеството с „Енерго-Про” АД и  „ВиК” ЕООД за 

събиране на дължимите консумативи от наематели - нередовни платци. 

Срещу дружеството има заведено дело от „ВиК” ЕООД Добрич за 232 740,00 лева, 

което не е приключило. Воденото дело е на фаза трета инстанция ВКС – София. 

 

В приложение са представени копия от Баланса, Отчета за приходи и разходи към 

31.12.2016 г.  

 

Съгласно  действащата Наредба за упражняване на правата върху общинската част от 

капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и 

договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Общинският съвет 

е органът, който приема Годишния отчет и Баланса и освобождава от отговорност Управителя 

на общинското търговско дружество.  

 

Материалите с годишните финансови отчети на дружеството са на разположение в 

секретариата на Общински съвет град Добрич.  
 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет да вземе следните, 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ! 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Общински съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, 

ал.1, т.3 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 12 от Наредба за упражняване на правата 

върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по 

Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел, приема Годишния отчет и Баланса за 2016 година на „Жилфонд-инвест” 

ЕООД. 

2. Общински съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 137, 

ал. 1, т. 5  от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 11 от Наредба за упражняване на правата 

върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по 

Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с 
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нестопанска цел, освобождава от отговорност за дейността му през 2016 година 

управителя на „Жилфонд-инвест” ЕООД. 

3. Общински съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2,  от  ЗМСМА, във връзка с чл. 137, 

ал. 1, т. 3  от Търговския закон и чл.15, ал.1, т.12 от Наредба за упражняване на правата 

върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по 

Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел, разпределя балансовата печалба след данъчно облагане на „Жилфонд-

инвест” ЕООД –  50 % за дивидент, 50 % за общи резерви. 

4. Дължимият на Общината дивидент да се внесе в Община град Добрич по сметка IBAN: 

BG06SOMB91308410000644; BIC: SOMBBGSF; КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 48 00  при 

ТБ "Общинска банка" АД - клон Добрич - “Дивидент за общината от търговски дружества 

с общинско участие за 2016 година” на две равни вноски. Първата в срок до 31.05.2017 

година, а втората до 30.07.2017 година. 

5. Възлага на Кмета да предприеме последващите съгласно Закона действия. 

 

 

 

       С уважение,  

 

       Росица Йорданова 

       Зам. кмет ИРЕФ Община град Добрич 
         

 

 

 

              Изготвил:  

Петър Енев  – Старши експерт Дирекция  ИРЕФОП 

 


