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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 стопанската 2016 година на  „ АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ ” ЕООД, ЕИК 124653046. 
 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
„Автобусен транспорт” ЕООД е дружество със собственик на капитала „Тролейбусен 

Транспорт” ЕООД, ЕИК 124086119. Съгласно решение № 31-16 / 05.06.2005 г. на Общински съвет 

град Добрич е дадено съгласие „Тролейбусен транспорт” ЕООД, с мажоритарен собственик на 

капитала Община град Добрич,  да учреди дъщерно дружество „Автобусен транспорт” ЕООД. 

Собственик на капитала на новоучреденото дружество е „Тролейбусен транспорт” ЕООД. 

Дружеството е основано на 5 Август 2005г., регистрирано по фирмено дело  № 937/ 2005 

г. на ДОС, с предмет на дейност: автобусен транспорт, поддръжка и ремонт на транспортни 

средства, подготовка и квалификация на кадри, търговска дейност в страната и чужбина, и всяка 

друга дейност, незабранена със закон, обучение на водачи на МПС (без издаване на свидетелства). 

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

УЛ. ВОЙВОДА ДИМИТЪР КАЛЪЧЛИЯТА 8. 

Регистриран внесен капитал BGN 165 000,00, с няколко парични вноски през периода на 

стопанските 2005 – 2011г. 

Фирмата се управлява и представлява от Росен Стоянов Русев, считано от 01 Юли 2014г. 

съгласно договор за управление, който има временен характер – до провеждане на конкурс за 

Управител на дружеството.   

Средно списъчния брой на персонала за 2016 г. е 29 щатни бройки, като през 2015г. те са 

били 30.,разпределени както следва: сервиз и експлоатация – 5 / гаражна служба – 4 / шофьори – 

14 / администрация – 5 /  управител – 1.   

 

 

 
 

 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87
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Основни финансови данни: 

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. 423 514 691 630 91 177 268 

Общо разходи от дейността лв. 510 523 694 634 13 171 184 

Оперативна печалба (загуба) лв. -87 -9 -3 -4 78 6 84 

Счетоводна печалба (загуба) лв. -87 -9 -3 -4 78 6 84 

Печалба (загуба) лв. -87 -9 -3 -4 78 6 84 

Собствен капитал лв. 36 26 23 18 -10 -3 -13 

Привлечен дългосрочен 

капитал лв. 168 102 97 97 -66 -5 -71 

Привлечен краткосрочен 

капитал лв. 67 67 67 19 0 0 0 

Краткотрайни активи лв. 12 22 48 145 10 26 36 

Краткосрочни вземания лв. 4 0 36 141 -4 36 32 

Краткосрочни задължения лв. 106 143 143 132 37 0 37 

Дълготрайни активи лв. 276 249 218 137 -27 -31 -58 

Дългосрочни финансови 

активи лв. 0 0 0 0 0 0 0 

Дългосрочни задължения лв. 168 102 97 97 -66 -5 -71 

Парични средства лв. 5 18 9 3 13 -9 4 

Балансово число лв. 320 290 283 293 -30 -7 -37 

Ликвидност                 

Обща ликвидност Коеф. 0,11 0,15 0,34 1,10 0 0 0 

Бърза ликвидност Коеф. 0,08 0,13 0,31 1,09 0 0 0 

незабавна ликвидност Коеф. 0,05 0,13 0,06 0,02 0 0 0 

Рентабилност                 

Рентабилност на приходите 

от продажби ( Обща 

Рентабилност ) в % -20,57 -1,75 -0,43 -0,63 19 1 20 

Рентабилност на собствения 

капитал в % -241,67 -34,62 -13,04 -22,22 207 22 229 

Рентабилност на 

привлечения капитал в % -30,96 -3,46 -1,17 -1,75 27 2 30 

Рентабилност на активите в % -30,21% -3,32% -1,13% -1,42% 0 0 0 

Капитализация на активите в % -23,08% -2,07% -0,68% -0,88% 0 0 0 

Рентабилност на кредитите в % -37,02% -5,33% -1,88% -3,74% 0 0 0 

Рентабилност на дейността  в % -20,57% -1,75% -0,43% -0,63% 0 0 0 

Задлъжнялост                 

Коефициент на собственост  Коеф. 0,11 0,09 0,08 0,06 0 0 0 

Коефициент на финансова 

автономност Коеф. 0,13 0,10 0,09 0,08 0 0 0 

Зависимост от Банки  Коеф. 6,53 6,50 6,96 5,94 0 0 0 

Коефициент на задлъжнялост Коеф. 0,88 0,90 0,90 0,78 0 0 0 
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Степен на покриване на 

дълга в % -0,34 -0,05 -0,02 -0,03 0 0 0 

Коефициент на покритие на 

р-дите по лихви в % 2,17 3,81 9,47 6,79 2 6 7 

Икономическа ефективност                 

Срок на вземанията Дни 3 0 19 81 -3 19 15 

Срок на плащанията Дни 20 26 13 17 5 -13 -8 

Срок на запасите Дни 3 4 2 1 1 -2 -1 

Други съотношения                 

Нетен оборотен капитал лв. -94 -121 -95 13 -27 26 -1 

Използване на нетния 

оборотен капитал Коеф. -22 -24 -14 2 -1 10 8 

  

 

              

EBITDA лв. 73 77 157 109 4 80 84 

Кредити/EBITDA Koеф. 3 2 1 1 -1 -1 -2 

 

 

Стопански резултат и отчет за доходите : 

№ ПОКАЗАТЕЛИ МЯРКА ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОТЧЕТ 

      2012 2013 2014 2015 2016 

1 Пробег хкм. 387 416 518 568 596 

2 Превозени пътници хбр. 543 452 491 716 690 

3 Приход нето хлв. 478 374 423 583 513 

4 Субсидии нето хлв. 5 46 91 108 107 

5 Компенсации бруто хлв. 187 92 87 185 156 

6 Общо приходи нето хлв. 483 423 514 691 630 

7 Разходи общо хлв. 475 511 524 694 694 

7а >  Ел.енергия хлв. 0 0 7 11  6 

7б > Гуми хлв. 2 14 10 11 11 

7в > Амортизации хлв. 78 81 28 91 99 

7г > ГСМ - дизел хлв. 136 102 90 70 

92 

7д > ГСМ - метан хлв. 0 24 33 33 

7е > ГСМ - бензин хлв. 4 1 2 2 

7ж > ГСМ - Дв.масла хлв. 4 5 3 4 

7з > ГСМ - Сп. масла хлв. 0 0 0 0 

7и > ГСМ - Масла Ск.кутия хлв. 0 0 0 0 

7й > Резервни части и материали хлв. 20 22 23 20 27 

7к > Заплати хлв. 78 89 175 253 264 

7л > Начисления по заплати хлв. 21 21 33 46 48 

7м > Други разходи хлв. 38 1 1 3 3 

8 Счетоводна заплата хлв. 78 89 175 253   

9 Средна работна заплата лв. 518 568 576 640 688 

10 Инвестиции хлв. 24 162 8 72 63 
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Във връзка с наличната финансова информация за предходните 3 стопански години и 

текущата 2016г.,  може да се установи, че финансовото състояние на Дружеството е устойчиво, на 

база обследване на дейността за последните три стопански години и текущ период към 

30.12.2016г., с цел установяване на платежоспособността и финансовото здраве на „Автобусен 

транспорт” ЕООД. Налице е плавен ръст в приходите от продажби на услуги, положителен 

собствен капитал, намаление с 50 % на дългосрочните задължения и компенсиране на загубата от 

предходни години. Средната печалба  за последните три стопански години , преди лихви данъци и 

такси е BGN 103 000,00 / сто и три хиляди лева /, което гарантира обслужването на настоящи и 

бъдещи кредитни задължения. Следва да се отбележи, че заради спецификата на дейността – 

транспорт , дружеството начислява средно годишно амортизации в размер на BGN 66 000,00 / 

шестдесет и шест хиляди лева /. Във връзка с подписан Договор за възлагане на обществен превоз 

на пътници на 07.11.2016г. за следващите 60 месеца , дружеството ще получи от субсидии и 

компенсации сума в размер на  BGN 1 500 000,00 / един милион и петстотин хиляди лева /. 

Финансовият резултат за стопанската 2016 годината е загуба в размер на 4 хил. лв.   

Задълженията на дружеството към 31.12.2016г. са формирани по финансов лизинг към 

„Евролийз Ауто” ЕАД  в размер на 97 хил. лв., ползван кредит от Общинска банка с текущ дълг 10 

хил.лв.,  към доставчици на стойност 29 хил. лв., към персонала 25 хил. лв., данъчни и 

осигурителни 32 хил. лв.  

Към 31.12.2016 г. дружеството има вземания, като за настоящия период те са в размер на 

141 хил. лв. – вземания за ученически карти от 1-ви до 4 клас.   

 

Показатели за рентабилност, ефективност и зависимост от кредитори: 
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Показатели: 2015 г. 2016 г. 

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби -0,01 -0,01 

Коефициент на ефективност на приходите от обичайна дейност 1,00 1,01 

Коефициент на финансова автономност 0,09 0,08 

  

 До настоящия момент инвестирания капитал от BGN 165 000,00 , от Община град 

Добрич в дружеството няма икономическа възвращаемост, има наличие на „бягство” на 

инвестирания капитал. Степента на удовлетвореност на интересите на собственика са сведени 

до нулев дивидент, през последните стопански години за сметка на предоставяне на 

транспортна услуга за гражданите на Община Добрич. 

 

Тъй-като дружеството „Автобусен транспорт” ЕООД не е изолирано от средата си и 

принадлежи към определен отрасъл прилагаме сравнителен анализ за дружества на 

територията на Община град Добрич, упражняващи същата стопанска дейност - две търговски 

дружества – „Пътнически превози” ЕООД с 18 микробуса и 10 градски линии //  „ПГ 

Комерс” ООД с 11 микробуса и 3 градски линии, съпоставими преки конкуренти на 

„Автобусен транспорт” ЕООД с 10 микробуса и четири градски линии. 

  С цел обследване на рентабилността, динамиката на развитие и ефективността от 

дейността  на „Автобусен транспорт” ЕООД прилагаме сравнителен анализ на някои 

финансови показатели за трите дружества на база достоверни данни от търговския регистър и 

счетоводна информация от фирмите,както следва : 
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През 2017г „Автобусен транспорт” ЕООД ще продължи своята основна дейност в 

областта на транспортното обслужване по вътрешноградските линии по утвърдената общинска 

транспортна схема. Усилията на дружеството през настоящата година ще бъдат насочени към 

изпълнение на възложените маршрутни разписания и подобряване културата на обслужване на 

пътниците.  

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

31.12.2016г.  

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 
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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 „Автобусен транспорт” 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 нестопанска цел, 

освобождава от отговорност за дейността му през 2016 година управителя на „Автобусен 

транспорт” 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  


