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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 „ЦПЗ Д-Р П. СТАНЧЕВ – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 000851111  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
„Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД е дружество с мажоритарен 

собственик на капитала Община Град Добрич. 

Дружеството е основано на 24.01.2001г. по фирмено дело  № 130 / 2001г. на ДОС с предмет на 

дейност: активно издирване, диагностика, лечение, динамично наблюдение и рехабилитация на 

болни с психични заболявания. 

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

ПАНАЙОТ ХИТОВ 24 

Регистрираният внесен капитал на дружеството е BGN 66 000,00. 

Фирмата се управлява и представлява, считано от 15.05.2015г.,  от Д-р Наталия Михайловна 

Борисова, ЕГН 6105048017, съгласно Решение на Общински съвет № 44-25 / 28.04.2015г.,след 

спечелен конкурс за срок от три години.  

Средно списъчния брой на персонала за 2016 г. е 116 щатни бройки, от които 22 бр. Висш 

медицински персонал / 11 бр. висш немедицински персонал / 41 бр. Среден медицински персонал / 18 

бр. санитари /11 бр. административен персонал .Към 31.12.2015 г. сред списъчния състав е 92 щатни 

бройки. 

Развитие на персонала съгласно публикувани данни 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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ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 

N 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. 1859 2013 1952 1723 154 -61 93 

  Общо разходи от дейността лв. 1803 1965 1939 1708 162 -26 136 

  

Оперативна печалба 

(загуба) лв. 56 48 13 15 -8 -35 -43 

  

Счетоводна печалба 

(загуба) лв. 56 48 13 15 -8 -35 -43 

  Печалба (загуба) лв. 51 48 13 15 -3 -35 -38 

  Собствен капитал лв. 218 266 273 286 48 7 55 

  

Привлечен дългосрочен 

капитал лв. 0 0 0 60 0 0 0 

  

Привлечен краткосрочен 

капитал лв. 0 0 0 0 0 0 0 

  Краткотрайни активи лв. 387 283 215 239 -104 -68 -172 

  Краткосрочни вземания лв. 3 4 4 4 1 0 1 

  Краткосрочни задължения лв. 129 130 115 194 1 -15 -14 

  Дълготрайни активи лв. 503 472 446 424 -31 -26 -57 

  

Дългосрочни финансови 

активи лв. 0 0 0 0 0 0 0 

  Дългосрочни задължения лв. 423 305 187 60 -118 -118 -236 

  Парични средства лв. 331 238 185 197 -93 -53 -146 

  Балансово число лв. 1031 857 724 686 -174 -133 -307 

ФИНАНСОВИ СЪОТНОШЕНИЯ 

  Ликвидност                 

  Обща ликвидност Коеф. 3,00 2,18 1,87 1,23 -1 0 -1 

  Бърза ликвидност Коеф. 2,59 1,86 1,64 1,04 -1 0 -1 

  незабавна ликвидност Коеф. 2,57 1,83 1,61 1,02 -1 0 -1 

  Рентабилност                 

  

Рентабилност на приходите 

от продажби ( Обща 

Рентабилност ) в % 2,74 2,38 0,67 0,87 0 -2 -2 

  

Рентабилност на 

собствения капитал в % 23,39 18,05 4,76 5,24 -5 -13 -19 

  

Рентабилност на 

привлечения капитал в % 9,24 11,03 4,30 5,91 2 -7 -5 

  Рентабилност на активите в % 5,73% 6,36% 1,97% 2,26% 0 0 0 

  Капитализация на активите в % 4,74% 5,60% 1,80% 2,19% 0 0 0 

  Рентабилност на кредитите в % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 25,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

  Рентабилност на дейността  в % 3,01% 2,38% 0,67% 0,87% 0 0 0 

  Задлъжнялост                 

  Коефициент на собственост  Коеф. 0,21 0,31 0,38 0,42 0 0 0 

  Коефициент на финансова Коеф. 0,39 0,61 0,90 1,13 0 0 1 
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автономност 

  Зависимост от Банки  Коеф. 0,00 0,00 0,00 0,21 0 0 0 

  

Коефициент на 

задлъжнялост Коеф. 0,54 0,51 0,42 0,37 0 0 0 

  

Степен на покриване на 

дълга в % #DIV/0! #DIV/0! 13,00 0,24 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

  

Коефициент на покритие на 

р-дите по лихви в % #DIV/0! #DIV/0! 38,00 19,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

  
Икономическа 

ефективност                 

  Срок на вземанията Дни 1 1 1 1 0 0 0 

  Срок на плащанията Дни 83 55 37 17 -28 -19 -46 

  Срок на запасите Дни 374 295 167 116 -79 -128 -207 

  Други съотношения                 

  Нетен оборотен капитал лв. 258 153 100 45 -105 -53 -158 

  

Използване на нетния 

оборотен капитал Коеф. 14 8 5 3 -6 -2 -9 

 

  

 

              

 

EBITDA лв. 89 80 39 40 -9 -41 -50 

 

Кредити/EBITDA Koеф. 0 0 0 2 0 0 0 

 

 

 

 

Основни финансови данни съгласно публикувани индивидуални отчети в Търговския регистър:  
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Приходите на дружеството се формират от собствени и делегирани от държавата дейности по 

утвърдени стандарти. Приходите на лечебното заведение към 31.12.2016 г. са в размер на 1 

723 хил.лв., което е с 12 % по-малко в сравнение с 2015 г. Собствените приходи от медицински 

услуги са в размер на 118 хил. лв..което е ръст с 53 % спрямо стопанската 2015г. Получената 

субсидия от държавата е в размер на 1 604 хил. лв. за психични заболявания и субституиращи и 

поддържащи програми  за 2016 г., като за същия период за миналата година субсидията е в размер на 

1 874  хил. лв. Редуцираната сума е в резултат на нови промени в Наредба  № 49 за дейността и 

вътрешния ред в лечебните заведения, въпреки факта че през 2016 година са преминали през 

стационара 2228 болни с 34 повече от 2015 г.   

 

Разходите на дружеството за стопанската 2016г. възлизат на 1 708 хил. лв. , което е 

оптимизиране с 12 % на годишна база. Основно разходите са за заплати и осигуровки  1 190 хил. лв. 

/1 341 хил. лв. за 2015г./, външни услуги  238 хил. лв. за 2016 г. / 282хил. лв. за 2015 г. /, разходи за  

материали 215 хил. лв. /270 хил. лв. за 2015г./ 

 

Финансовият резултат към 31.12.2016 г. е счетоводна печалба в размер на 15 хил.лв. , като за 

2015 г. е в размер на 13 хил.лв.  

 

Задълженията на дружеството към 31.12.2016г. са в размер на 254 хил. лв. от които над една 

година Банков кредит в размер на 60 хил.лв. отпуснат с цел компенсиране на временен недостиг от 

оборотни средства при забавени плащания от НЗОК, до една година 194 хил.лв. с текущ характер за 

стопанската дейност. Дружеството няма просрочени задължения, всички са в рамките на 

договорените срокове. 

Вземанията на дружеството към 31.12.2016г. от клиенти са в размер на 4 хил. лв., като за 

предходния период те са в същия размер. 

 

 

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

 
Показатели: 2015 г. 2016 г. 
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Коефициент на рентабилност на приходите от продажби 0,67 0,87 

Коефициент на ефективност на приходите от обичайна дейност 0,99 1,02 

Коефициент на финансова автономност 0,90 1,13 

 

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

31.12.2016г..  

На 27 Март 2017г. е изпратено Писмо Изх. № РД-03-259 / 27.03.2017г. от Управителя на 

дружеството с Молба дружеството да бъде освободено от разпределяне на дивидент ,във връзка с 

необходимост от средства в размер на BGN 68 854,31 за годишно плащане на вноска във връзка с 

разсрочено плащане по саниране на сградата на лечебното заведение, като първоначалната 

инвестиция е била BGN 411995,73 без ДДС, а цената за изпълнение на Договора по СМР – BGN 

590179,79 с ДДС формирана от инвестиционните разходи и годищно оскъпяване за разсрочено 

плащане в размер на 7,2 %  и стойността на ДДС.      

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 и Писмо Изх. № РД-03-259 / 

27.03.2017г.  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 "ЦПЗ д-р П. Станчев - Добрич" 

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 "ЦПЗ д-р П. 

Станчев - Добрич" 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 
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цел, не разпределя балансовата печалба след данъчно облагане "ЦПЗ д-р П. Станчев- 

Добрич" ЕООД  за дивидент. 

 

4. 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” 

 


