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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  „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – II - ДОБРИЧ” 

ЕООД, ЕИК 124140780  

 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 
„Диагностично-консултативен център-II-Добрич” ЕООД e с мажоритарен собственик на 

капитала Община град Добрич. 

Дружеството е основано на 15.02.2000г., с Фирмено дело  № 287 / 2000 г. на ДОС, с 

предмет на дейност: осъществяване на извънболнична специализирана медицинска помощ и 

търговски сделки за нуждите на извършваните от лечебното заведение медицински дейности и за 

обслужване на пациентите. 

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

бул. 25-ТИ СЕПТЕМВРИ 68. 

 Фирмата се управлява и представлява, от Д-р Валери  Тодоров Веселинов, на основание 

Договор за управление от 01.09..2015 за три години , след проведен конкурс с Решение на 

Общински съвет № 47-19 / 28.07.2015г.   

Регистрирания внесен капитал на дружеството е в размер на BGN 1 614 090,00. 

  Съгласно справка в НОИ към 31.12.2016г. здравно осигурени лица на щат в дружеството 

73,Социално осигурените са 75 лица. 

Развитие на дружеството по брой заети лица съгласно публикувана информация в 

Търговския регистър до момента: 

 

 
 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87
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Финансово стопански резултат: 

 

 

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. 1531 1570 1599 1586 39 29 68 

Общо разходи от дейността лв. 1759 1753 1785 1744 -6 32 26 

Оперативна печалба (загуба) лв. -228 -183 -186 -158 45 -3 42 

Счетоводна печалба (загуба) лв. -228 -175 -186 -158 53 -11 42 

Печалба (загуба) лв. -228 -175 -186 -168 53 -11 42 

Собствен капитал лв. 861 685 492 326 -176 -193 -369 

Привлечен дългосрочен 

капитал лв. 256 139 0 0 -117 -139 -256 

Привлечен краткосрочен 

капитал лв. 141 66 58 2 -75 -8 -83 

Краткотрайни активи лв. 137 277 120 126 140 -157 -17 

Краткосрочни вземания лв. 120 99 102 117 -21 3 -18 

Краткосрочни задължения лв. 1580 1703 636 493 123 -1067 -944 

Дълготрайни активи лв. 2779 2735 2748 2675 -44 13 -31 

Дългосрочни финансови 

активи лв. 0 0 0 0 0 0 0 

Дългосрочни задължения лв. 256 139 1405 1653 -117 1266 1149 

Парични средства лв. 5 163 9 4 158 -154 4 

Балансово число лв. 2928 3018 2879 2810 90 -139 -49 

Ликвидност                 

Обща ликвидност Коеф. 0,09 0,16 0,19 0,26 0 0 0 

Бърза ликвидност Коеф. 0,08 0,15 0,17 0,25 0 0 0 

незабавна ликвидност Коеф. 0,00 0,10 0,01 0,01 0 0 0 

Рентабилност                 

Рентабилност на приходите 

от продажби ( Обща 

Рентабилност ) в % -14,89 -11,15 -11,63 -10,59 4 0 3 

Рентабилност на собствения 

капитал в % -26,48 -25,55 -37,80 -51,53 1 -12 -11 

Рентабилност на 

привлечения капитал в % -12,42 -9,50 -9,11 -7,83 3 0 3 

Рентабилност на активите в % -7,82% -5,81% -6,49% -6,00% 0 0 0 

Капитализация на активите в % -6,53% -4,61% -4,85% -4,25% 0 0 0 

Рентабилност на кредитите в % -57,43% -85,37% -320,69% -8400,00% 0 -2 -3 

Рентабилност на дейността  в % -14,89% -11,66% -11,63% -9,96% 0 0 0 

Задлъжнялост                 

Коефициент на собственост  Коеф. 0,29 0,23 0,17 0,12 0 0 0 

Коефициент на финансова 

автономност Коеф. 0,47 0,37 0,24 0,15 0 0 0 
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Зависимост от Банки  Коеф. 0,46 0,30 0,12 0,01 0 0 0 

Коефициент на задлъжнялост Коеф. 0,63 0,61 0,71 0,76 0 0 0 

Степен на покриване на 

дълга в % -0,44 -0,54 -0,99 -0,68 0 0 -1 

Коефициент на покритие на 

р-дите по лихви в % -0,85 -0,72 -0,68 -0,34 0 0 0 

Икономическа ефективност                 

Срок на вземанията Дни 28 23 23 27 -6 0 -5 

Срок на плащанията Дни 64 55 59 52 -9 4 -5 

Срок на запасите Дни 3 4 2 1 1 -2 -1 

Други съотношения                 

Нетен оборотен капитал лв. -1443 -1426 -516 -367 17 910 927 

Използване на нетния 

оборотен капитал Коеф. -94 -91 -32 -23 3 59 62 

 

  

 

              

 

EBITDA лв. 19 34 41 152 15 7 22 

 

Кредити/EBITDA Koеф. 21 6 1 0 -15 -5 -19 

 

Представяне на основни финансови данни съгласно публикувани финансови отчети в Търговския 

регистър до момента: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приходите на дружеството към 31.12.2016 г. са в размер на 1 586 хил.лв., формирани 

както следва: - от РЗОК – 967 хил.лв. / Платени медицински услуги – 384 хил.лв. / Приходи от 
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здравни фондове – 80 хил.лв. / Приходи от финансирания -  53 хил.лв./  Приходи от наеми – 84 

хил.лв. 

Разходите  на дружеството към 31.12.2016г. са в размер на 1 514 хил.лв. формирани както 

следва: - за материали - 171 хил.лв. / за външни услуги – 133 хил.лв. / за амортизации – 80 хил.лв. / 

за заплати и осигуровки – 1 120 хил.лв./ за финансови разходи представляващи лихви по държавни 

вземания – 216 хил.лв. 

Вземанията на дружеството към 31.12.2016г.  са в размер на 93 хил. лв. и имат текущ 

характер. 

  

Задълженията на дружеството към 31.12.2016 г. са в размер на 2 146 хил.лв. от които 

данъчни и осигурителни задължения 1 787 хил.лв., към доставчици 231 хил.лв. , към персонала 

107 хил.лв.    

Финансовия резултат за 2016 г. е загуба в размер на  (- 168 хил. лв.).  Непокритата 

натрупана  загуба от минали години е в размер на  (- 1 147  хил. лв.). като за 2014 г. тя е в размер 

на 779 хил. лв.  

Финансово състояние на дружеството е тежко. Дружеството е прогресивно 

декапитализирано, като собствения капитал само за последните три стопански години е намалял 

от 861 хил.лв. на 326 хил.лв. През последните стопански години са направени инвестиции в 

медицинска техника с помощта на банково финансиране, като размера и начина на плащане на 

кредита, както и разрешаването му не са били съобразени с паричния поток и възможност на 

обслужване на дълга от дружеството, без външна финансова помощ. Възприема се бизнес 

стратегия по мобилизиране на целия свободен финансов резултат от дейността, за издължаване на 

ползвани кредити от банки, които към 31.12.2016г. са с незначим остатък от BGN 2000,00. Целта 

на инвестицията е икономическа загуба, тъй като към момента не носи приходи поради техническа 

непригодност. Паралелно с това,през последните 8 стопански години дружеството е натрупало 

осигурителни задължения  в размер на BGN 1 243 000,00  и допълнително неплатени лихви по тези 

задължения в размер на BGN 447 000,00. Само за последните четири стопански години 

натрупаните лихви са както следва: 2013 г. – 74 420,00 лв./ 2014г.  – 89 242,00 лв. / 2015г. – 114 

030,00 лв. /  2016г. – 216360,00 лв. 

Финансовата устойчивост на „Диагностично-консултативен център-II-Добрич” ЕООД е 

силно застрашена от ниска платежоспособност, липсваща печалба, липсваща ликвидност и пълна 

зависимост от кредитори в случая НАП. Без външна финансова помощ и преструктуриране на 

задълженията, нормалния режим на работа е дружеството ще бъде в краткосрочен план затруднен, 

а в средносрочен невъзможност от упражняване на дейността е напълно възможна.                

 

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

 
Показатели: 2015 г. 2016 г. 

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби -0,12 -0,10 

Коефициент на ефективност на приходите и разходите от 

обичайна дейност 
1,11 1,10 

Коефициент на финансова автономност 0,24 0,15 

 

Плановете на дружеството през следващия отчетен период ще бъдат съсредоточени в 

нарастването на приходите, чрез привличане на лекари – специалисти. 

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

31.12.2016 г.  
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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. 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 „Диагностично-консултативен център-II-Добрич” ЕООД: 

2. 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 нестопанска цел, освобождава от 

отговорност за дейността му през 2016 година управителя на „Диагностично-консултативен 

център-II-Добрич” ЕООД 

3. 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” 


