
ГОДИШЕН ОБОБЩЕН ДОКЛАД 

За резултатите от дейността на общинските публични 

предприятия за 2021г. 

 

Годишният обобщен доклад е изготвен в изпълнение на чл.66, ал.2 от Правилника за 

прилагане на Закона за публичните предприятия, въз основа на информацията, която се 

съдържа в годишните финансови отчети на общинските търговски дружества – публични 

предприятия към 31.12.2021г., бизнес задачите на дружествата за следващата година и 

решенията на едноличния собственик на капитала – Общински съвет Добрич. 

Община град Добрич е едноличен собственик на капитала на седем търговски дружества 

с ограничена отговорност, от които три лечебни заведения, а именно: 

1. „Диагностично-консултативен център-I-Добрич” ЕООД 

2. „Диагностично-консултативен център-II-Добрич” ЕООД 

3. „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД 

4. „Жилфонд-инвест” ЕООД 

5. „Градски транспорт Добрич” ЕООД 

6. „Столове” ЕООД 

7. „Комуналефект“ ЕООД – в ликвидация 

През 2021г. няма настъпили промени в правната форма и предмета на дейност на 

общинските публични предприятия, които да окажат въздействие върху дейността, която 

осъществяват. 

Община град Добрич няма мажоритарно участие в капитала на други търговски 

дружества. 

 

I. ОБЩИНСКИ ПОРТФЕЙЛ В ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Публични 

предприятия 

Общ размер 

на капитала 

към 

31.12.2021 г. 

Участие 

на 

Община 

град 

Добрич в 

капитала 

Размер на 

общинско 

участие в 

% 

Непарична 

вноска от 

Община 

град 

Добрич 

Парична 

вноска от 

Община 

град 

Добрич 

Брой 

дялове 

на 

Община 

град 

Добрич 

Стойност 

на един 

дял лв. 

„Диагностично

-консултативен 

център-I-

Добрич” ЕООД 

156 010 156 010 100 - 156 010 15 601 10 

„Диагностично

-консултативен 

център-II-

Добрич” ЕООД 

1 614 090 1 614 090 100 - 1 614 090 161 409 10 

„Център за 

психично 
66 000 66 000 100 - 66 000 6 600 10 



здраве д-р П. 

Станчев – 

Добрич” ЕООД 

„Жилфонд-

инвест” ЕООД 
1 333 100 1 333 100 100 1 289 300 43 800 133 310 10 

„Градски 

транспорт 

Добрич” ЕООД 

30 000 30 000 100 - 30 000 3 000 10 

„Столове” 

ЕООД 
370 000 370 000 100 365 000 5 000 74 5 000 

„Комуналефект

“ ЕООД – в 

ликвидация 

79 300 79 300 100 - 79 300 7 930 10 

 

Общата стойност на участието на Община град Добрич за 2021г. в капитала на 

общинските търговски дружества, които са публични предприятия по смисъла на Закона за 

публичните предприятия е в размер на 3 648 500 лв., от които 1 654 300 лв., внесени под 

формата на непарична вноска и 1 994 200 лв., внесени под формата на парична вноска. 

 

II. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА ГРАД 

ДОБРИЧ В ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2021Г. 

Община град Добрич със своите търговски дружества осъществява стопанска дейност, 

изпълнява социалната си политика и предоставя услуги от обществен интерес. Всички 

публични предприятия развиват своята дейност при гарантиране на ефективността, 

елиминиране на потенциалните рискове и допринасяне на устойчивото развитие. 

Своята социална политика Община град Добрич осъществява чрез дейности извършени 

в „Диагностично-консултативен център – I – Добрич” ЕООД, „Диагностично-консултативен 

център – II – Добрич” ЕООД, „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД 

„Жилфонд – инвест“ ЕООД, „Столове“ ЕООД и „Градски транспорт“ ЕООД. 

„Диагностично-консултативен център – I – Добрич” ЕООД разполага с амбулаторни 

кабинети по 25 специалности, клинична лаборатория, сектор образна диагностика, 

физиотерапевтичен сектор, АГ операционна зала, очна операционна зала за еднодневна 

хирургия, обща операционна зала, 10 легла за еднодневно пролежаване, административен 

сектор, зала за конференции. Функционира и дежурен кабинет за неотложна помощ за 

периода от 20:00 часа до 08:00 часа всеки делничен ден, а през почивните дни кабинета 

работи 24 часа. Във връзка с обявената ковид пандемия на територията на лечебното 

заведение от месец март 2021г. функционира и Ковид кабинет. Лечебното заведение предлага 

нови дейности към сектор „Микробиология“ свързани с диагностика и лечение на COVID 19. 

„Диагностично-консултативен център – II – Добрич” ЕООД  предлага разнообразни 

медицински услуги, между които и някои високоспециализирани – туморни маркери, 

мамография, рехабилитационни програми. Основната дейност се извършва в следните 

функционално и териториално обособени сектори – Терапевтичен сектор, сектор Физикална 

и рехабилитационна медицина, Хирургичен сектор, Параклиничен сектор, Административно 

– стопански сектор, център по профилактика. Дружеството обслужва населението на град 

Добрич и региона, пациентите на „Медицински център – I – Генерал Тошево“ ЕООД, „МЦ 

Тервел“ ЕООД, „МБАЛ Каварна“ ЕООД. 



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

областни функции, който активно издирва, диагностицира, лекува, периодично наблюдава и 

осъществява рехабилитация на болни с психични заболявания. Лечебното заведение 

инвестира през отчетния период във функциониране на covid сектор, изцяло от собствени 

средства. В ковид сектора на лечебното заведение са преминали 26 пациента, като всички 

разходи са за сметка на дружеството без да е осигурено допълнително финансиране както за 

другите лечебни заведения. Сключен е Договор с Община Добрич за предоставяне на 

социална услуга „Дневен център за възрастни с психични увреждания“. 

„Жилфонд – инвест“ ЕООД изпълнява дейности по управление, стопанисване и 

поддържане на общинския жилищен фонд на Община град Добрич. Настаняването на 

наематели в общински жилища се извършва въз основа на издадена настанителна Заповед от 

Кмета на Община град Добрич. Настанените в общински и резервни жилища от списъка за 

крайно нуждаещи се към 31.12.2021г. са общо 81 домакинства семейства. През 2021г. в отдел 

„Консултантска дейност и строителен надзор“ са изпълнени 214 броя Договори за изготвяне 

и оценка на съответствието на инвестиционни проекти с основните изисквания към тях. 

Сключени са 67 броя Договори за изпълнение на строителен надзор на новозапочнати 

строежи. В отдел „Газификация, изграждане и поддръжка“ са сключени договори за 

абонаментно поддържане на газовите съоръжения за текущата година. 

 „Столове“ ЕООД е с предмет на дейност столово хранене на учащите се в град Добрич, 

летни лагери и други столовена предприятия и учреждения, търговия на дребно с хранителни 

стоки. Училищният стол, намиращ се на територията на СУ „Кирил и Методий“ произвежда 

храна и закуски за нуждите на училището, което производство изцяло задоволява нуждите 

му. Училищният стол, намиращ се в СУ „Петко Рачов Славейков“ произвежда храна и 

закуски за нуждите на училището, както и за клиенти на дружеството. 

„Градски транспорт“ ЕООД извършва обществен превоз на пътници в границите на 

общинската транспортна схема и изпълняват услуга от обществен интерес. През 2021г. от 

„Градски транспорт“ ЕООД са издадени с намаления 3 914 бр. карти на учащи, 671 бр. на 

пенсионери и 30 бр. карти на хора с увреждания. През месец септември 2021г. от дружеството 

са издадени 1 828 бр. карти на деца до 7 годишна възраст да пътуват безплатно в цялата 

общинска транспортна схема. През 2021г. Община град Добрич е изплатила на дружеството 

от общинския бюджет 15 710 лв. за компенсиране на издадените с намаления карти за 

пътуване на пенсионери над 70г. и хора с увреждания и компенсация от републиканския 

бюджет и субсидия и за реализираните загуби от извършване на обществената услуга в 

размер на 572 081 лв.  

 

III. ФИНАНСОВО И ОПЕРАТИВНО СЪСТОЯНИЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 

В рамките на законовия срок всички публични предприятия, собственост на Община град 

Добрич изготвиха и представиха пълен комплект  годишни отчети и доклади, съгласно 

нормативно регламентираните форми, съобразени със спецификата и предмета на дейност на 

различните дружества. Годишното счетоводно приключване е извършено при спазване на 

Закона за счетоводството, Националния счетоводен стандарт за изготвяне на финансови 

отчети и други законови и подзаконови актове, касаещи счетоводната отчетност на 

дружествата, както и Решенията на Общински съвет – Добрич, имащи отношение към 

годишното приключване на финансовата година, завършваща на 31.12.2021г. 



С Решения на Общински съвет – Добрич са избрани регистрирани одитори за проверка и 

заверка на годишните счетоводни отчети за 2021г. на 5 (пет) от публичните предприятия, 

собственост на Община град Добрич, които по силата на разпоредбите на чл.37, т.1 от Закона 

за счетоводството, подлежат на задължителен одит, а именно: 

- Решение № 30 – 18 на Общински съвет – Добрич - Назначаване на регистриран 

независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „Диагностично-

консултативен център – I – Добрич” ЕООД. 

- Решение № 30 – 19 на Общински съвет – Добрич - Назначаване на регистриран 

независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „Диагностично-

консултативен център – II – Добрич” ЕООД. 

- Решение № 30 – 24 на Общински съвет – Добрич - Назначаване на регистриран 

независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „Жилфонд – инвест“ 

ЕООД. 

- Решение № 30 – 25 на Общински съвет – Добрич - Назначаване на регистриран 

независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „Столове“ ЕООД. 

- Решение № 30 – 26 на Общински съвет – Добрич - Назначаване на регистриран 

независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „Градски транспорт“ 

ЕООД. 

Годишните финансови отчети за 2021г. на тези дружества, са заверени от експерт-

счетоводителите, определени от Общински съвет – Добрич, като към тях са приложени и 

одиторски доклади. Одиторското мнение е изразено на база „финансовия отчет на 

дружествата, съдържащ счетоводен баланс към 31.12.2021г. и отчета за приходите и 

разходите, отчета за собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, 

завършваща на тази дата, както и приложение към финансовия отчет, съдържащо 

оповестяване на съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация.“ 

Одиторското мнение за тези дружества е, че „финансовият отчет представя достоверно 

във всички съществени аспекти финансовото състояние на дружествата към 31.12.2021г., 

както за финансовите резултати от дейността и за паричните потоци за годината в 

съответствие с Националните счетоводни стандарти, приложими в България. 

„Диагностично-консултативен център – I – Добрич” ЕООД - приходите на 

дружеството към 31.12.2021 г. са в размер на 3 808 хил. лв., при 2 891 хил. лв. за 2020 г. В 

това число само от услуги 3 753  хил. лв. и други приходи – 55 хил. лв. В сравнение с 

предходната година, отчетените общо приходи са с 917 хил. лв. повече, което е резултат от 

изплатените от НЗОК допълнителни средства по Методика за определяне на сумите, 

заплащани на изпълнители на медицинска помощ и медико – диагностични дейности за 

работа при неблагоприятни условия по повод на обявената епидемична обстановка. 

Разходите към 31.12.2021 г. са в размер на 3 649 хил. лв., при отчет за 2020 г. –        2 879 хил. 

лв. т. е. разходите са се увеличили с 770 хил. лева или с 26,74 %. Разходите са формирани 

както следва: - за суровини, материали и външни услуги - 777 хил. лв.; за персонала – 2 731 

хил. лв.; за амортизация и обезценка – 88 хил. лв.; други разходи – 49 хил. лв. Анализът на 

отделните елементи на разходите показва, че ръст се отчита основно при разходите за 

персонал. За 2021 г. те възлизат на 2 731 хил. лв., спрямо отчетени 2 188 хил. лв. за 2020 г., 

което е ръст от 24,82 %. Финансовият резултат към 31.12.2021 г. е печалба след данъчно 

облагане в размер на 143 хил. лв. Вземанията на дружеството към 31.12.2021 г. са в размер 

на 368 хил. лв. и имат текущ характер. Задълженията на дружеството към 31.12.2021 г. са в 



размер на 435 хил. лв., от които към доставчици 27 хил. лв., към персонала 287 хил. лв., 

осигурителни задължения 64 хил. лв., данъчни задължения – 32 хил. лв. и други задължения  

25 хил. лв.  

Общински съвет град Добрич с Решение № 33 – 39 от 26.04.2022г., прие Годишния 

финансов отчет и Баланса за 2021 година на „Диагностично-консултативен център-I-Добрич” 

ЕООД и освободи управителя на дружеството от отговорност за дейността му през 2021 

година. Съгласно горепосоченото Решение, „Диагностично-консултативен център-I-

Добрич” ЕООД не разпределя за дивидент балансовата печалба след данъчно облагане. 

Същата е отнесена във фонд „Общи резерви”. 

На основание чл. 18, ал. 2 и чл. 20 от Наредбата за условията и реда за упражняване на 

правата на собственост на Община град Добрич  в търговски дружества с общинско участие 

в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска 

цел и сключването на договори за съвместна дейност е предвидено при придобиване на  

дълготрайни материални активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата 

балансова стойност на дълготрайните активи, собственост на дружеството към 31.12. на 

предходната година и невключени в годишната бизнес задача на дружеството да се извършва 

след решение на Общински съвет.  

Общински съвет град Добрич дава съгласие на „Диагностично консултативен център – I 

– Добрич“ ЕООД гр. Добрич за закупуване на следните дълготрайни материални активи: 

- Решение № 20 – 13 от 27.04.2021г. за закупуване на медицинско оборудване: 

Комбиниран апарат за лечение с нискочестотни токове и ултразвукова терапия, както и 

Автоматичен биохимичен анализатор, с обща прогнозна стойност до 36 000 лв. без включен 

ДДС; 

- Решение № 23 – 14 от 29.06.2021г. за закупуване на Медицинско оборудване: 

Стационарна кардио-ехографска система с цифров термовидео принтер, с обща прогнозна 

стойност до 52 000 лв. без включен ДДС. 

„Диагностично-консултативен център – II – Добрич” ЕООД - приходите на 

дружеството към 31.12.2021 г. са в размер на 2 764 хил. лв., при 2 097 хил. лв. за 2020 г., 

формирани както следва: Услуги – 2 678 хил. лв.; Приходи от финансирания - 60 хил. лв. В 

сравнение с предходната година, отчетените общо приходи са с 667 хил. лв. повече. 

Разходите  на дружеството към 31.12.2021 г. са в размер на 2 648 хил. лв., при отчет за 2020 

г. – 2 048 хил. лв. т. е. разходите са се увеличили с 600 хил. лева или с 29,30 %. Разходите са 

формирани както следва: - за суровини и материали - 321 хил. лв.; за външни услуги – 205 

хил. лв.; за възнаграждения и осигуровки – 2 017 хил. лв.; за амортизация – 67 хил. лв.; други 

разходи – 2 хил. лв. Анализът на отделните елементи на разходите показва, че ръст се отчита 

основно при разходите за персонал. За 2021 г. те възлизат на 2 017 хил. лв., спрямо отчетени 

1 546 хил. лв. за 2020 г., което е ръст от 30,47 %. Финансовия резултат към 31.12.2021 г. е 

печалба след данъчно облагане в размер на 104 хил. лв. Вземанията на дружеството към 

31.12.2021 г. са в размер на 262 хил. лв. и имат текущ характер. Задълженията на дружеството 

към 31.12.2021 г. са в размер на 1 908 хил. лв., от които към финансови предприятия 817 хил. 

лв., към доставчици 70 хил. лв., към персонала 183 хил. лв., осигурителни задължения 545 

хил. лв., данъчни задължения – 280 хил. лв. и други задължения  13 хил. лв. 



Общински съвет град Добрич с Решение № 33 – 40 от 26.04.2022г., прие Годишния 

финансов отчет и Баланса за 2021 година на „Диагностично-консултативен център-II-

Добрич” ЕООД и освободи управителя на дружеството от отговорност за дейността му през 

2021 година. Съгласно горепосоченото Решение, „Диагностично-консултативен център-II-

Добрич” ЕООД не разпределя за дивидент балансовата печалба след данъчно облагане. 

Същата e използвана за намаляване на сметка „Непокрити загуби от минали години”. 

„Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД - приходите на 

дружеството се формират от собствени и делегирани от държавата дейности по утвърдени 

стандарти. Приходите на лечебното заведение към 31.12.2021 г. са в размер на 2 922 хил. лв., 

при 2 763 хил. лв. за 2020 г. В това число само от услуги 118 хил. лв. и други приходи 

(приходи от финансирания) – 2 804 хил. лв. В сравнение с предходната година, отчетените 

общо приходи са с 159 хил. лв. повече. През първите четири месеца от годината 

Министерство на финансите финансира лечебното заведение за допълнително стимулиране 

на лицата пряко заети с пациенти с доказан корона вирус в общ размер на 77 хил лв. по 

сключен договор по проект „Подкрепа за работещи в системата на здравеопазването в 

условия на заплаха за общественото здраве от ковид-19“. Разходите на дружеството към 

31.12.2021 г. са в размер на 2 896 хил. лв., при отчет за 2020 г. – 2 736 хил. лв. т. е. разходите 

са се увеличили с 160 хил. лева. Разходите са формирани както следва: - за суровини, 

материали и външни услуги - 456 хил. лв.; за персонала – 2 385 хил. лв.; за амортизация и 

обезценка – 35 хил. лв.; други разходи – 19 хил. лв. Ръст се отчита основно при разходите за 

персонал. За 2021 г. те възлизат на 2 385 хил. лв., спрямо отчетени 2 188 хил. лв. за 2020 г., 

което е ръст от 9 %. Със заповед на Директора на РЗИ Добрич в дружеството е разкрит covid 

сектор към болницата. Разходите за този сектор са в размер на 93 789 лв, като 

Министерството на здравеопазването е отпуснало 76 690 лв. за допълнително трудово 

възнаграждение за персонала пряко участващ в лечението на пациенти с covid до месец 

април. Финансовият резултат към 31.12.2021 г. е печалба след данъчно облагане в размер на 

23 хил. лв. Вземанията на дружеството към 31.12.2021 г. са в размер на 18 хил. лв. и имат 

текущ характер. Задълженията на дружеството към 31.12.2021 г. са в размер на 239 хил. лв., 

в това число задължения към доставчици – 22 хил. лв., към персонала - 155 хил. лв., 

осигурителни задължения – 56 хил. лв., данъчни задължения -5 хил. лв. и други задължения. 

Дружеството няма просрочени задължения, всички са в рамките на договорените срокове. 

Общински съвет град Добрич с Решение № 33 – 41 от 26.04.2022г., прие Годишния 

финансов отчет и Баланса за 2021 година на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – 

Добрич” ЕООД и освободи управителя на дружеството от отговорност за дейността му през 

2021 година. Съгласно горепосоченото Решение, „Център за психично здраве д-р П. Станчев 

– Добрич” ЕООД не разпределя за дивидент балансовата печалба след данъчно облагане. 

Същата е отнесена във фонд „Общи резерви”. 

На основание чл. 18, ал. 2 и чл. 20 от Наредбата за условията и реда за упражняване на 

правата на собственост на Община град Добрич  в търговски дружества с общинско участие 

в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска 

цел и сключването на договори за съвместна дейност е предвидено при придобиване на  

дълготрайни материални активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата 

балансова стойност на дълготрайните активи, собственост на дружеството към 31.12. на 

предходната година и невключени в годишната бизнес задача на дружеството да се извършва 

след решение на Общински съвет.  



Общински съвет град Добрич дава съгласие на „Център за психично здраве д-р П. Станчев 

– Добрич” ЕООД за закупуване на следните дълготрайни материални активи: 

- Решение № 20 – 14 от 27.04.2021г. за закупуване на нов лек автомобил, на стойност 

до 60 000 лв. без включен ДДС за транспорт на психично болни пациенти, 7 до 9-местен с 

осигурена преграда от решетка между втория и третия ред седалки, чрез закупуване. 

 „Жилфонд – инвест“ ЕООД - приходите на дружеството към 31.12.2021 г. са 988 хил. 

лв., като за предходния период са 943 хил. лв., което е  увеличение с 4,77 %. Приходите от 

2021 г. са разпределени по дейности - стопанисване и колекторска дейност – 749 хил. лв.; 

консултантска дейност и строителен надзор - 92 хил. лв.; Газификация, изграждане и 

поддръжка - 88 хил. лв.; други приходи - 7 хил. лв. и финансови приходи - 52 хил. лв. 

Разходите на дружеството към 31.12.2021г. са 983 хил. лв., като разходите за 2020г. са в 

размер на 892 хил. лв. Разходите са формирани както следва: - за суровини и материали – 111 

хил. лв., външни услуги - 65 хил. лв.; за персонала – 572 хил. лв.; за амортизация – 118 хил. 

лв.; други разходи – 116 хил. лв. Финансовият резултат към 31.12.2021 г. е печалба след 

данъчно облагане в размер на 5 хил. лв. Вземанията на дружеството към 31.12.2021 г. са в 

размер на 112 хил. лв. и имат текущ характер. Задълженията на дружеството към 31.12.2021 

г. са в размер на 200 хил. лв., от които към доставчици 1 хил. лв. и други задължения до 1г. – 

199 хил. лв. 

Общински съвет град Добрич с Решение № 33 – 43 от 26.04.2022г., прие Годишния 

финансов отчет и Баланса за 2021 година на „Жилфонд – инвест“ ЕООД и освободи 

управителя на дружеството от отговорност за дейността му през 2021 година. Съгласно 

горепосоченото Решение, „Жилфонд – инвест“ ЕООД разпределя балансовата печалба след 

данъчно облагане за 2021 г. – 50 % за дивидент и 50 % за общи резерви. 

„Градски транспорт Добрич“ ЕООД -  приходите на дружеството към 31.12.2021 г. са 

в размер на 1012 хил. лв. и са формирани както следва: нетни приходи от продажби – 583 

хил. лв. и други приходи - 429 хил. лв. За 2020 г. приходите са в размер на 841 хил. лв., което 

е  увеличение с 20,33 %. Разходите на дружеството към 31.12.2021г. са 1000 хил. лв., като за 

2020г. те са в размер на 834 хил. лв. Разходите са формирани както следва: - за суровини, 

материали и външни услуги – 364 хил. лв., за персонала – 553 хил. лв.; за амортизация и 

обезценка – 71 хил. лв.; други разходи – 10 хил. лв. и финансови разходи – 2 хил. лв. Анализът 

на отделните елементи на разходите показва, че ръст се отчита основно при разходите за 

персонала. Финансовият резултат за 2021 г. е печалба след данъчно облагане в размер на 10 

хил. лв. Вземанията на дружеството към 31.12.2021 г. са в размер на 100 хил. лв. и са с текущ 

характер. Задълженията на дружеството към 31.12.2021 г. са в размер на 412 хил. лв., от които 

към доставчици 49 хил. лв., по финансов лизинг – 14 хил. лв. и други задължения – 349 хил. 

лв. 

Общински съвет град Добрич с Решение № 33 – 44 от 26.04.2022г., прие Годишния 

финансов отчет и Баланса за 2021 година на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД и освободи 

управителя на дружеството от отговорност за дейността му през 2021 година. Съгласно 

горепосоченото Решение, „Градски транспорт Добрич“ ЕООД не разпределя за дивидент 

балансовата печалба след данъчно облагане. Същата е отнесена във фонд „Общи резерви”. 

„Столове“ ЕООД - приходите на дружеството към 31.12.2021 г. са в размер на 635 хил. 

лв. и са формирани както следва: нетни приходи от продажби – 607 хил. лв. и други приходи 



- 28 хил. лв. За 2020 г. приходите са в размер на 428 хил. лв., което е  увеличение с 48,36 %. 

Разходите на дружеството към 31.12.2021г. са 607 хил. лв., като за 2020г. те са в размер на 

486 хил. лв. Разходите са формирани както следва: - за суровини, материали и външни услуги 

– 237 хил. лв., за персонала – 228 хил. лв.; за амортизация и обезценка – 1 хил. лв.; други 

разходи – 139 хил. лв. и финансови разходи – 1 хил. лв. Анализът на отделните елементи на 

разходите показва, че ръст се отчита основно при разходите за суровини и материали и 

разходите за персонала. Финансовият резултат за 2021 г. е печалба след данъчно облагане в 

размер на 27 хил. лв. Вземанията на дружеството към 31.12.2021 г. са в размер на 90 хил. лв. 

и са формирани както следва: - вземания от клиенти и доставчици – 84 хил. лв. и други 

вземания – 6 хил. лв. Задълженията на дружеството към 31.12.2021 г. са в размер на 82 хил. 

лв., от които към доставчици 15 хил. лв., към персонала 20 хил. лв., осигурителни задължения 

7 хил. лв., данъчни задължения – 9 хил. лв. и други задължения – 31 хил. лв. 

Общински съвет град Добрич с Решение № 33 – 42 от 26.04.2022г., прие Годишния 

финансов отчет и Баланса за 2021 година на „Столове” ЕООД и освободи управителя на 

дружеството от отговорност за дейността му през 2021 година. Съгласно горепосоченото 

Решение, „Столове” ЕООД не разпределя за дивидент балансовата печалба след данъчно 

облагане. Същата е отнесена във фонд „Общи резерви”. 

„Комуналефект“ ЕООД – в ликвидация - към 31.12.2021 г. дружеството няма приходи 

и разходи от стопанска дейност. През 2021 г. дружеството има разходи, свързани с 

ликвидацията в размер на 3 хил. лв. Краткосрочните вземания на дружеството към 31.12.2021 

г. са в размер на 22 хил. лв. Обезпечените  задължения към 31.12.2021 г. са  в размер на 41 

хил. лв.,а  необезпечения ликвидационен капитал в размер на 14 хил. лв. 

Общински съвет град Добрич с Решение № 35 – 8 от 28.06.2022г., прие Годишния 

финансов отчет и Баланса за 2021 година на „Комуналефект“ ЕООД – в ликвидация и 

освободи ликвидатора на дружеството от отговорност за дейността му през 2021 година. 

 

Стойност и структура на собствения капитал на публичните предприятия, 

собственост на Община град Добрич 

Стойност и структура на собствения капитал (01.01.2021 – 31.12.2021г.) в хил. лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на търговското 

дружество 
Собствен Записан 

Резерви 

общо 

Печалба / 

загуба от 

минали 

години 

Текуща 

печалба / 

загуба 

1. „Диагностично-консултативен 

център-I-Добрич” ЕООД 

671 156 337 35 143 

2. „Диагностично-консултативен 

център-II-Добрич” ЕООД 

488 1614 - (1230) 104 

3. „Център за психично здраве д-р П. 

Станчев – Добрич” ЕООД 

386 66 297 - 23 

4. „Жилфонд – инвест“ ЕООД 3172 1333 1897 (63) 5 

5. „Градски транспорт“ ЕООД 917 30 887 (10) 10 

6. „Столове“ ЕООД  362 370 17 (52) 27 

 



Показателите, характеризиращи капитала сочат до каква степен дейността на 

предприятието е финансирана от собствени източници. Както е известно, собственият 

капитал включва основния капитал, резервите и финансовия резултат. 

Масата и структурата на собствения капитал, в зависимост от сферата на дейност на 

публичните предприятия е различна и проявява динамика, влияеща се от външни и вътрешни 

фактори, от действащото законодателство, от политиката на отделното дружество или от 

решенията на собственика на капитала. 

 

Показатели за ефективност и финансова стабилност (01.01.2021 – 31.12.2021г.) 
№ 

по 

ред 

Наименование на търговското 

дружество 

Рентаби

лност на 

собствен

ия 

капитал 

Коефици

ент на 

бърза 

ликвидн

ост 

Коефици

ент на 

обща 

ликвидн

ост 

Коефици

ент на 

финансо

ва 

автоном

ност 

Коефици

ент на 

задлъжн

ялост 

1. „Диагностично-консултативен 

център-I-Добрич” ЕООД 

0,2131 1,4437 1,4736 1,5425 1,6542 

2. „Диагностично-консултативен 

център-II-Добрич” ЕООД 

0,21 0,23 0,24 0,26 3,91 

3. „Център за психично здраве д-р П. 

Станчев – Добрич” ЕООД 

0,059 0,954 1,037 0,590 0,619 

4. „Жилфонд – инвест“ ЕООД 0,0016 3,7450 3,7550 15,8600 0,0631 

5. „Градски транспорт“ ЕООД 0,0109 0,3494 0,6354 2,2257 0,4493 

6. „Столове“ ЕООД  0,0746 1,7683 1,8537 4,4146 0,2265 

 

Рентабилност на собствения капитал – показва печалбата, получена от единица вложен 

собствен капитал. Икономистите го определят като ключов инвестиционен показател, 

защото показва доходността на предприятието от всички извършени дейности. Важен е както 

за собствениците, така и за управителите, които според неговата стойност измерват колко 

ефективно дружеството успява да превърне собствения си капитал или активите си в 

печалби. 

Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на 

предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните текущи активи.  

Коефициентът на бърза ликвидност изразява непосредствената готовност на 

предприятието да обслужва краткосрочните си задължения към кредиторите с по-

бързоликвидните краткотрайни активи (вземания, краткосрочни инвестиции и парични 

средства). Общоприетата стойност на този показател е 0,5 – 1, което означава, че тези 

бързоликвидни активи трябва да осигуряват от 50 до 100 % от краткосрочните задължения. 

Коефициентът на финансова автономност показва сумата на собствения капитал, 

която се пада на 1 лев пасиви. Коефициент, по-голям от единица, означава, че предприятието 

покрива целия привлечен капитал със своята собственост. Практиката показва, че при 

нормални условия този коефициент се движи между 3 и 5. 

Коефициентът на задлъжнялост показва сумата на пасивите, падащи се на 1 лв. 

собствен капитал. За нормално се счита коефициентът да бъде около 0,30 – 0,35.  



IV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ЗАЛОЖЕНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ 

„Диагностично-консултативен център-I-Добрич” ЕООД 

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 

124140855. 

Седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. ”Д. Петков” № 3. 

Предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска 

помощ и търговски сделки за нуждите на осъществяваните от лечебното заведение 

медицински дейности за обслужване на пациентите. 

Собственост: дружеството е 100% общинска собственост. 

Капитал: регистрираният и внесен капитал е в размер на 156 010,00 лв. 

Органи на управление: дружеството се управлява и представлява след проведен 

конкурс от д-р Мариян Иванов Ананиев. 

„Диагностично-консултативен център – I – Добрич” ЕООД е лечебно заведение за 

осъществяване на специализирана извънболнична помощ и търговски сделки за нуждите на 

лечебното заведение, чрез следните медицински дейности: специализирани и 

високоспециализирани медицински дейности по 25 специалности; специализирани и 

високоспециализирани медико-диагностични изследвания; дигностично-лечебна дейност; 

общомедицински дейности и манипулации; еднодневна хирургия; здравно-информационни 

дейности; промоция на здравето; профилактика на заболяванията; диспансеризация; 

рехабилитация на остри и изострени хронични заболявания; дейност по амбулаторни 

процедури; неотложна помощ в дежурен кабинет; домашни посещения – Медхаус, Медтранс; 

дейност по медицинска експертиза; насочване за хоспитализация. 

В рамките на следващият отчетен период са заложени следните стратегически цели: 

поетапна подмяна на съществуващата ултразвукова апаратура и подобрение  на 

диагностичния процес; обновяване на апаратурата в сектор „Клинична лаборатория“; 

сградни подобрения; обновяване и надграждане на апаратната обезпеченост в сектор 

„Физиотерапия и рехабилитация“; подмяна на амортизирания рентгенов апарат в сектор 

„Образна диагностика“; търсене на нови възможности за отдаване под наем на нови кабинети 

на ОПЛ чрез търг по Наредба на Община град Добрич; повишаване качеството на 

медицинските, с цел привличане на нови пациенти и задоволяване на нарастващите им 

здравни потребности, повишаване на квалификацията на медицинския персонал и 

разширяване на дейностите по социалната политика и др. 

 

„Диагностично-консултативен център-II-Добрич” ЕООД 

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 

124140780. 



Седалище и адрес на управление: град Добрич, бул.„25-ти Септември” №68. 

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. 

Собственост: дружеството е 100% общинска собственост. 

Капитал: регистрираният и внесен капитал е в размер на 1 614 090,00 лв. 

Органи на управление: дружеството се управлява и представлява след проведен 

конкурс от д-р Валери Веселинов Тодоров. 

„Диагностично-консултативен център – II – Добрич” ЕООД е лечебно заведение за 

осъществяване на извънболнична специализирана и високоспециализирана медицинска 

помощ с регионално значение, в което лекари – специалисти с подкрепата на специалисти по 

здравни грижи извършват активно лечение, чрез следните дейности: диагностика, лечение, 

рехабилитация и наблюдение на болни; консултация; параклиничен диагностикум; 

извършване на манипулации; домашни консулти, манипулации и грижи за болни; 

профилактика и здравна промоция; експертиза на временна неработоспособност; 

наблюдение на бременност и майчинство; наблюдение, контрол и медицински грижи за 

физическото и психическото развитие на лица до 18 години; имунизации; разкриване на 10 

легла за краткосрочно наблюдение и лечение, съгласно чл.8, ал.2 от ЗЛЗ, разпределени както 

следва: 5 легла в хирургичен операционен блок, 4 легла в АГ сектор и 3 легла в Терапевтичен 

сектор; Амбулаторна и еднодневна хирургия. В центъра се лекуват лица с остри заболявания, 

травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в 

доболнични условия, при съобразяване с правилата за добра медицинска практика и 

стандартите за лечение, като се спазва професионалната тайна и правата на пациента. 

Дейността на дружеството през 2021г. е повлияна от извънредното положение, свързано 

с COVID-19. Ръководството смята да насочи усилия към разкриване на нови дейности и 

оптимизиране на Вътрешни правила за организация на работната заплата, предвид новите 

цени за дейности, заплащани от НЗОК и работата след прекратяване на извънредното 

положение от епидемията Covid-19. Предвид рязкото покачване на цените на 

енергоносителите, ръководството смята да проучи възможности за изграждане на собствена 

фотоволтаична система, както и да насочи свободни финансови средства към инвестиции в 

апаратура, поради амортизацията и големите разходи за сервиз на част от наличната 

медицинска апаратура, вкл. и закупуване на нова рентгенова апаратура. През 2022г. 

ръководството очаква нарастване обема на продажбите, запазване на персонала, увеличаване 

производителността на труда и размера на финансовия резултат. 

 

„Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД 

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 

000851111. 

Седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. ”Панайот Хитов” №24. 

Предмет на дейност: лечебна – осъществяване на спешна психиатрична помощ; 

диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и 



консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и 

психосоциална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване 

и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за 

нуждите на регистъра по чл. 147 А, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и 

подобряване психичното здраве на населението; информиране на обществеността по 

проблемите на психичното здраве; научноизследователска дейност в областта на психичното 

здраве. Предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане. 

Собственост: дружеството е 100% общинска собственост. 

Капитал: регистрираният и внесен капитал е в размер на 66 000,00 лв. 

Органи на управление: дружеството се управлява и представлява след проведен 

конкурс от д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева. 

Дейността на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД е специфична, 

фокусирана в областта на психиатричната, психосоматичната и психологична помощ. При 

стационарни и полустационарни условия – диагностика, лечение, рехабилитация и 

наблюдение на болни (стационарно отделение). При амбулаторни условия - диагностика, 

лечение и наблюдение на болни (консултативни кабинети). Извършване подготовка за 

експетриза за временна и трайна нетрудоспособност. Лечение на кризи, на лица със 

зависимости, на дезадаптация при личностови разстройства, деменции и пр. Оценка на 

психологичната пригодност за охранителна дейност и работа с квасифицирана информация, 

пригодност за водачи на МПС и носене на оръжие. Кризисни интервенции. Оценка на 

психилогичната пригодност за охранителна дейност и работа с класифицирана информация, 

пригодност за водачи на МПС и носене на оръжие. Регистър на лица с ООД. Спешна 

психиатрична помощ – 24 часа в денонощието се овладяват обострени психиатрични 

пациенти. ЦПЗ Добрич сътрудничи  с други специализирани служби, частни и държавни, и 

мрежата от общопрактикуващи лекари. 

В рамките на следващият отчетен период са заложени следните стратегически цели: 

- Привличане на лекари – специалисти; 

- Поддържане на направената инвестиция по договор за „Изпълнение на инженеринг за 

обследване за енергийна ефективност, проектиране и изпълнение на 

енергоспестяващи мерки“. Сградата има сертификат за енергийна ефективност и е 

освободена от данък за срок от седем години; 

- Текущи ремонти по сградния фонд по отделения и поддържане на дворното 

пространство, което може да се използва и като място за трудотерапия; 

- Поддържане и частично обновяване на болничния инвентар; 

- Подобряване и дооборудване на кабинети в лечебното заведение; 

- Ежегодна инвестиция в квалификацията на медицински и немедицински персонал; 

- Изграждане на единна информационна болнична система; 

- Привличане на лекар специалист по детска психиатрия и др. 

 

„Жилфонд-инвест” ЕООД 

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 

834052321. 



Седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. ”Ген. Киселов” № 1. 

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

жилищен фонд и инвеститорски контрол, изготвяне на пазарни и базисни оценки, 

провеждане на мероприятия по отчуждаване, административно правни услуги, 

посредническа дейност, организиране и провеждане на търгове, отдаване под наем на офиси 

и други помещения, включена в капитала на дружеството: упражняване на независим 

строителен надзор в строителството, инженерингови услуги в т.ч. в областта на природния 

газ и други енергийни източници, изграждане на други съоръжения и инсталации, 

необхванати от специфичното лицензиране на Закона за енергетиката, тьрговска дейност 

касаеща материали, части и изделия, в т.ч в областта на природния газ и другите енергийни 

източници, също необхванати от специфичното лицензиране на Закона за енергетиката, 

сервизна дейност - поддръжка и ремонт. 

Собственост: дружеството е 100% общинска собственост. 

Капитал: регистрираният и внесен капитал е в размер на 1333100 лв.  

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 /седем, две, 

шест, две, четири, точка, шест, нула, шест, точка, едно, едно, три, три, точка, едно/, ведно с 

дворно място с площ 2854,00 /две хиляди осемстотин петдесет и четири/ кв.м. с кадастрален 

№ 72624.606.1133 по кадастралната карта на гр. Добрич, одобрена със заповед № РД-18-

15/12.05.2005г. на ИД на АГКК, изменена със зап. № КД-14-08-Д-778/26.06.2008г. на СГКК 

– Добрич. Стойност: 1289300 лв. Номер на акт за назначаване на вещи лица: 

20090213150410/16.02.2009 

Органи на управление: дружеството се управлява и представлява след проведен 

конкурс от инж. Живко Данаилов Дачев. 

„Жилфонд – инвест“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100% 

общинско участие, като структура с функции и задачи в областта на експлоатацията и 

поддръжката на жилищните и нежилищните общински имоти. В момента дружеството 

изпълнява дейности по управление, стопанисване и поддържане на общинския жилищен 

фонд на Община град Добрич, изготвяне на пазарни и базисни оценки, осъществяване на 

консултантска дейност и строителен надзор, изграждане и поддържане на съоръжения и 

инсталации на природен газ на територията на Община град Добрич и областта.  

„Жилфонд – инвест“ ЕООД е вписано в регистъра на консултантите за оценяване на 

съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с 

Удостоверение № РК-0173/15.04.2019г. със срок на валидност 15.04.2024г. 

За осъществяване на дейностите по изграждане и поддържане на инсталации и 

съоръжения за природен газ, „Жилфонд – инвест“ ЕООД притежава Удостоверение № В204/ 

20.12.2012г., издадено от ДАМТН. Валидността на удостоверението се потвърждава 

ежегодно с протоколи от извършени проверки по реда на ЗТИТ от страна на регулаторния 

орган. 



Дружеството е специализирано в сферата на услугите и активно участва на пазара, като 

основните дейности, които извършва са: 

- Управление на имоти – отдаване под наем и поддържане на общински жилищен фонд; 

- Организиране и провеждане на търгове; 

- Изготвяне на пазарни и базисни оценки; 

- Упражняване на инвеститорски контрол; 

- Консултантски услуги – упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол 

по време на строителството; 

- Инженерингови услуги в областта на газифицирането – изграждане, поддържане, 

ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност. 

Основната задача на дружеството е стопанисване и поддържане на общинския жилищен 

фонд и полагане усилия за увеличаване процента на събираемост на наемите. 

В рамките на следващият отчетен период са заложени следните стратегически цели:  

- Създаване на постоянна трудова заетост и запазване на колектива на дружеството в 

пълен състав;  

- Повишаване събираемостта на наемите, стремежа е достигане на 97%, като това 

следва да се реализира основно с усилията на сектор Колекторска дейност; 

- Консултантска дейност (строителен надзор) – да се разшири максимално пазарната 

ниша и да се наблегне върху качеството на предлаганата услуга; 

- Газификация, поддръжка и ремонти – търсене на нови клиенти в условията на спад на 

пазара, породен от високата цена на газта и от високата цена на първоначалната инвестиция. 

 

„Градски транспорт Добрич” ЕООД 

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 

202966915. 

Седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. ”Войвода Димитър Калъкчията ” № 

8. 

Предмет на дейност: автомобилни и пътнически превози в страната и чужбина, 

поддържане и ремонт на транспортни средства, товаро-разтоварна и спедиторска дейност, 

подготовка и квалификация на кадри, отдаване под наем на МПС и всяка друга дейност 

незабранена със закон. 

Собственост: дружеството е 100% общинска собственост. 

Капитал: регистрираният и внесен капитал е в размер на 30000 лв.  

Органи на управление: дружеството се управлява и представлява след проведен 

конкурс от Катя Вергилова Петкова. 

Осъществяваната от „Градски транспорт Добрич“ ЕООД основна дейност е обществен 

превоз на пътници на територията на град Добрич. Към настоящият момент „Градски 

транспорт Добрич” ЕООД притежава лиценз № 10886 за международен автобусен превоз на 

пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение, валиден от 08.11.2021 г. до 07.11.2031 

г. През 2021г. на градския транспортен пазар оперират три транспортни оператора, а именно 



– „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, „Пътнически превози“ ЕООД и „ПГ Комерс“ ООД. 

Действащата транспортна схема за 2021г. се състои от 18 линии, с дължина  от 7км. до 21км. 

и обща дължина 291 км. Едната линия не се обслужва поради липса на участници по обявени 

обществени поръчки. „Градски транспорт Добрич“ ЕООД обслужва 4 линии с 9 ППС. 

Пазарният дял на дружеството за 2021г. е 29-30%. Дружеството е изпълнител на обществена 

поръчка с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените 

Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми на Община град Добрич“ по 

Обособена позиция № 10 – „Обществен превоз на пътници по Автобусни линии с маршрути: 

Линии №111, №124, №201, №233“, съгласно Договор № ДОП-140/07.11.2016г. С Решение № 

27 – 5/ 26.10.2021г. на Общински съвет град Добрич е гласувано правото  на дружеството да 

поеме дългосрочен дълг от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и Общинска банка АД 

за придобиване на минимум двадесет фабрично нови 9-10 метрови, нископодови дизелови 

автобуса. В изпълнение на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт 

на Добрич“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. е открита и проведена 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация на електробуси, зарядни станции и маслен трансформатор по обособени 

позиции. На основание на влязло в сила Решение за определяне на изпълнител, същата е 

приключила със сключване на договори на обща стойност 1 632 247лв. без вкл. ДДС. 

 

„Столове” ЕООД 

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 

834025865. 

Седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. ”Бачо Киро” № 14. 

Предмет на дейност: столово хранене на учащите се в гр. Добрич, летни лагери и други 

столове на предприятия и учреждения, търговия на дребно с хранителни стоки.  

Собственост: дружеството е 100% общинска собственост. 

Капитал: регистрираният и внесен капитал е в размер на 370000 лв.  

Непарична вноска - самостоятелен обект с идентификатор № 72624.623.497.1.1, находящ 

се в подземния етаж на административна сграда с идентификатор 72624.623.497.1 в град 

Добрич, с административен адрес ул. Адриана Будевска № 1, ет. п-1, със застроена площ на 

самостоятелния обект от 455,00 кв.м. и Кич 0,32412 ид. части от общите части на сградата, 

ведно със съответните ид. ч. от правото на строеж върху застроеното дворно място от 455,00 

кв.м. Стойност: 365000 лв. Номер на акт за назначаване на вещи лица: 

20110810104631/12.08.2011 

Органи на управление: дружеството се управлява и представлява след проведен 

конкурс от Стоян Петров Стоянов. 

През 2021г. ефективната работа на дружеството е затруднена от следните обективни 

обстоятелства: 

- Периодично преустановяване на занятията в учебните заведения поради 

епидемиологичната обстановка и големия брой заболели деца; 

- Повишаване цените на хранителните продукти; 



- Остаряла материално – техническа база, изискваща извършване на ремонти, което е 

свързано с допълнителни разходи. 

Дружеството работи по програмите на ДФЗ „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. От 

месец октомври 2021г. дружеството предлага възможност за закупуване на купони за 

ученическо хранене в платформата Master card и публикуване на седмичните менюта в 

онлайн среда. 

В рамките на следващият отчетен период са заложени следните стратегически цели: 

- Постигане на максимално добри и качествени продукти с цел повишаване на 

конкурентоспособността и постигане на финансова стабилност при все по намаляващ 

пазарен дял и намаляващи клиенти (деца) в обектите на дружеството; 

- Оптимизиране на управлението на човешките ресурси с цел повишаване 

ефективността и рентабилността на всички произвеждани продукти; 

- Предлагане на продукти и в други училища, както и на клиенти извън сферата на 

образованието. Предлагане на продукти за кетъринг; 

- Закупуване на автомобил за нуждите на дружеството и др. 

 

„Комуналефект“ ЕООД – в ликвидация 

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 

000840182. 

Седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. ”Ген. Киселов” № 1. 

Предмет на дейност: извозване на твърди битови отпадъци, извозване на строителни 

отпадъци, метене и почистване ръчно на улици, тротоари и зелени площи в града и региона, 

измитане машинно на улици и булеварди по външни заявки, почистване на отводнителни 

канавки и шахти, извършване на услуги, ширпотреба чрез свободните мощности – 

оборудване, автотранспорт; изграждане и поддържане на благоустройствени фондове, 

улични настилки, поддържане на улично и парково осветление, направа и поддържане на 

хоризонтална и вертикална маркировка, извозване на строителни, производствени и битови 

отпадъци, изграждане и стопанисване на паркинги за МПС, стопанисване на депа за 

отпадъци, почистване на микросметища, канавки, канали и шахти, извършване на 

комунално-битови и транспортни услуги на населението и фирми, извършване на търговска 

дейност. 

Собственост: дружеството е 100% общинска собственост. 

Капитал: регистрираният и внесен капитал е в размер на 79300 лв.  

Органи на управление: 

Ликвидатор - Красимир Иванов Панайотов. 

 

С Решение № 9-14/28.06.2016 година, Общински съвет град Добрич прие да бъде 

прекратено търговско дружество „Комуналефект” ЕООД и да бъде открита процедура по 

ликвидацията му. На 26.08.2016 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията  е 



вписано решението за ликвидация на дружеството, а на 09.09.2016 г. е обявена в Търговския 

регистър и Покана до кредиторите да предявят вземанията си към дружеството. 

С Решение  № 17-25/26.01.2021 г. на Общински съвет град Добрич е удължен срока на 

ликвидация на дружеството до 31.12.2021 г.  

Със Заявление № 70-98-1/15.09.2021 г., Борислав Борисов изразява желание, да бъде 

освободен от длъжността „Ликвидатор“ на „Комуналефект“ ЕООД - в ликвидация. 

С Решение № 28-22/30.11.2021 г. на Общински съвет град Добрич Борислав Борисов е 

освободен от длъжността „Ликвидатор“ на „Комуналефект“ ЕООД и за ликвидатор е 

назначен Юзай Рушен Хамди. 

Според Търговския закон, ликвидацията по своята правна форма цели довършване на 

делата на преустановилото търговската си дейност дружество, осребряване на имуществото 

му, изплащане на дълговете му, разпределяне на остатъка от чистото имущество между 

съдружниците и подготвяне на дружеството за заличаването му от търговския регистър като 

субект на търговското право.  

По време на ликвидацията има заведени от ликвидатора две граждански дела:   

- Съдебно дело № 1657/2019 г. по описа на Добрички районен съд с правно 

основание чл. 59 от ЗЗД за неоснователно обогатяване от трето лице за сума в размер на 27 

587.43 лв. По делото е налице сключено споразумение, съгласно което лицето изплаща 

дължимите суми към „Комуналефект“ ЕООД в ликвидация. 

- Съдебно дело №878/2020 г. на Окръжен съд Добрич, завършило с Решение 

№260159/01.12.2021 г.  и потвърдено с Решение №40/21.03.2022 г. на Апелативен съд - Варна, 

с което бившият главен счетоводител на дружеството е осъден да заплати на „Комуналефект” 

ЕООД – Добрич /в ликвидация/ сумите: 21 587.29 лв. и 52 969.76 лв. – обезщетения за 

имуществени вреди от противоправни и виновно извършени действия, установени с влязла в 

сила присъда по НОХД №302/2019 г. на ДРС, с правно основание чл. 45 от ЗЗД, ведно със 

законната лихва. 

Към настоящия момент съдебните дела са приключили и се пристъпва към събиране на 

вземанията от длъжниците.  

 

V. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА 

ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИЛОЖИМИТЕ СТАНДАРТИ ЗА 

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ  

Спазването на изискванията за лоялно и отговорно прилагане на принципите и 

стандартите за добро корпоративно управление, прозрачност и независимост, както и 

отговорност пред обществото са основните принципи, в които публичните предприятия 

осъществяват своята дейност. Приложното поле на законовите изисквания и принципи на 

корпоративното ръководство се осъществява на всички нива във всяко дружество, съобразно 

установените визия, цели и стратегии. Управителите следят за резултатите от дейността на 

дружеството и при необходимост се предприемат промени в управлението. 

Ръководствата утвърждават и контролират спазването на вътрешни правила за изготвяне 

на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация, като осигуряват 

своевременното оповестяване на всяка съществена периодична и инцидентна информация, 

управлението, оперативната дейност и структура. 

При извършване на своята дейност публичните предприятия спазват стриктно 

разпоредбите на: 

- Търговски закон 

- Закон за счетоводството 



- Закон за корпоративното подоходно облагане 

- Закон за данък върху добавената стойност 

- Закон за данъците върху доходите на физическите лица 

- Закон за местните данъци и такси 

- Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор 

- Закон за публичните предприятия 

- Закон за безопасните и здравословни условия на труд 

- Закон за защита на личните данни 

- Закон за мерките срещу изпиране на пари 

- Закон за противодействие на тероризма 

- Закон за общинския дълг 

- Закон за публично предлагане на ценни книжа 

- Закон за обществените поръчки 

- Закон за независимия финансов одит 

- Закон за защита на класифицирана информация 

- Закон за лечебните заведения 

- Кодекс на труда 

- Кодекс за социално осигуряване 

- Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община 

град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на 

Общината  в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел и сключване на 

договори за съвместна дейност. 

 Органите на управление на публичните предприятия подават: 

 Пред органа по назначаването декларации за имущество и конфликт на интереси; 

 Пред Общински съвет град Добрич – изготвят и представят ежегодно бизнес задача на 

дружеството за следващата година; годишен финансов отчет, приложенията към него и отчет 

за изпълнение на бизнес задачата; в срок до края на месеца, следващ първо, второ и трето 

тримесечие, представят на Общински съвет и на Кмета на Община град Добрич писмен отчет 

за дейността си; 

 Пред Агенция по вписванията и Комисия по финансов надзор - ГФО за публикуване. 

Спазването на основните специализирани и общи закони и разпоредби от публичните 

предприятия гарантира прозрачно и законосъобразно управление. 

 

VI. СЪСТАВ НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ, ТЕХНИТЕ 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОМЕНИ В ТЯХ  

„Диагностично-консултативен център-I-Добрич” ЕООД - дружеството се управлява 

и представлява след проведен конкурс от д-р Мариян Иванов Ананиев. Средно списъчния 

брой на персонала към 31.12.2021 г. е 89 щатни бройки, от които 2 бр. – Ръководни; 34 бр. - 

лекари специалисти; 32 бр. - специалисти по здравни грижи; 21 бр.- помощен и 

административен персонал. Възнаграждението на управителя по договора за управление на 

общинското лечебно заведение – търговско дружество е в размер на 280 % от средната брутна 



месечна заплата в дружеството, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната 

месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец. 

„Диагностично-консултативен център-II-Добрич” ЕООД - дружеството се управлява 

и представлява след проведен конкурс от д-р Валери Веселинов Тодоров. С Решение № 25–

21/21.09.2021г. на Общински съвет Добрич бе открита процедура и определен състав на 

комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на “Диагностично-

консултативен център-II-Добрич” ЕООД град Добрич. В изпълнение на Решението  на 

Общински съвет град Добрич, със Заповед № 1530/21.10.2021 год.  на Кмета на Община град 

Добрич бе назначена Комисия за провеждане на конкурса за избор на управител на 

лечебното заведение. С Решение № 29–17/21.12.2021г. на Общински съвет Добрич е 

определен д-р Валери Веселинов Тодоров за спечелил конкурса за управител на 

“Диагностично-консултативен център-II-Добрич” ЕООД. Договора за възлагане на 

управлението на Диагностично-консултативен център – II – Добрич” ЕООД град Добрич  е 

сключен на 25.02.2022 г. 

Средно списъчния брой на персонала към 31.12.2021 г. е 65 щатни бройки, от които 1 бр. 

– ръководители; 41 бр. - специалисти; 9 бр. – техници и приложни специалисти; 4 бр.- 

помощен административен персонал; 7 бр. – персонал зает с услуги за населението; 2 бр. – 

квалифицирани работници и 1 бр. – машинни оператори и монтажници. Възнаграждението 

на управителя по договора за управление на общинското лечебно заведение – търговско 

дружество е в размер на 280 % от средната брутна месечна заплата в дружеството, но не 

повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена 

за страната за съответния месец. 

„Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД - Дружеството се 

управлява и представлява след проведен конкурс от д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева.  

С Решение № 25–22/21.09.2021г. на Общински съвет Добрич бе открита процедура и 

определен състав на комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на „Център 

за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД град Добрич. В изпълнение на 

Решението  на Общински съвет град Добрич, със Заповед № 1531/21.10.2021 год.  на Кмета 

на Община град Добрич бе назначена Комисия за провеждане на конкурса за избор на 

управител на лечебното заведение. С Решение № 29–18/21.12.2021г. на Общински съвет 

Добрич е определена д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева за спечелила конкурса за 

управител на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД. Договора за 

възлагане на управлението на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД 

е сключен на 25.02.2022г., влязъл в сила на 09.03.2022 г. с датата на вписването на Решението 

за избор на Управителя в търговския регистър на Агенция по вписвания. 

Средно списъчния брой на персонала към 31.12.2021 г. е 117 щатни бройки, от които 

22 бр. -висш медицински персонал; 12 бр. - висш немедицински персонал; 41 бр. - среден 

медицински персонал; друг персонал - 42 бр., от които санитари – 18 бр. и административен 

персонал – 11 бр. Възнаграждението на управителя по договора за управление на общинското 

лечебно заведение – търговско дружество е в размер на 300 % от средната брутна месечна 

заплата в дружеството, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна 

работна заплата, установена за страната за съответния месец. 

„Жилфонд-инвест” ЕООД – през 2021г. дружеството се управлява и представлява от 

инж. Сотир Димитров Попчев, съгласно Договор за управление от 11.09.2017г., за срок от 



четири години. С оглед изтичане срока на договора за възлагане на управлението на 

дружеството с Решение № 22 – 24 / 25.05.2021 г. на Общински съвет Добрич бе открита 

процедура и определен състав на комисията за провеждане на конкурс за избор на управител 

на „Жилфонд-инвест” ЕООД. В изпълнение на Решението  на Общински съвет град Добрич, 

със Заповед № 790/10.06.2021 год.  на Кмета на Община град Добрич бе назначена Комисия 

за провеждане на конкурса за избор на управител на дружеството. С Решение № 28 – 

21/30.11.2021г. на Общински съвет Добрич е определен инж. Живко Данаилов Дачев за 

спечелил конкурса за управител на „Жилфонд-инвест” ЕООД. Договора за възлагане на 

управлението на „Жилфонд-инвест” ЕООД е сключен на 05.01.2022г., влязъл в сила на 

19.01.2022 г. с датата на вписването на Решението за избор на Управителя в търговския 

регистър на Агенция по вписвания. 

Средно списъчния брой на персонала за 2021 г. е 28 души, от които ръководни кадри – 

5; приложни специалисти – 10; помощен и административен персонал – 1; квалифицирани 

работници – 8; машинни оператори – 2; професии неизискващи квалификации –  2. 

Месечното възнаграждение на управителя се определя съгласно Системата от показатели за 

определяне възнаграждението на управителите, обективирана в   Приложение № 1 към раздел 

V, т. 5.1 от Договора за управление, с изключение на първоначалното тримесечно 

възнаграждение на новоизбрания управител, което е в размер на 3 (три) минимални работни 

заплати за страната на месец. 

„Градски транспорт Добрич” ЕООД - Дружеството се управлява и представлява след 

проведен конкурс от Катя Вергилова Петкова. Средно списъчния брой на персонала към 

31.12.2021 г. е 35 щатни бройки. В дружеството категориите на зает персонал са както следва: 

ръководители – 1; аналитични специалисти – 3; помощен административен персонал – 4; 

квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаяти – 7; оператори на 

машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия – 19 и професии, неизискващи 

специална квалификация - 1. Месечното възнаграждение на управителя се определя съгласно 

Системата от показатели за определяне възнаграждението на управителите, обективирана в   

Приложение № 1 към раздел V, т. 5.1 от Договора за управление, с изключение на 

първоначалното тримесечно възнаграждение на новоизбрания управител, което е в размер на 

3 (три) минимални работни заплати за страната на месец. 

„Столове” ЕООД - дружеството се управлява и представлява след проведен конкурс от 

Стоян Петров Стоянов. Средно списъчния брой на персонала към 31.12.2021 г. е 21 щатни 

бройки, разпределени в три отдела – отдел логистика и администрация, отдел производство 

и отдел продажби. В дружеството категориите на зает персонал са както следва: ръководни 

кадри – 1; административен персонал – 2; квалифициран персонал – 10; професии 

неизискващи квалификации –  10. Дружеството е оптимизирало разходите за персонала, като 

за целта се съвместяват длъжности и се работи с минимум наети лица по трудови 

правоотношения. Месечното възнаграждение на управителя се определя съгласно Системата 

от показатели за определяне възнаграждението на управителите, обективирана в   

Приложение № 1 към раздел V, т. 5.1 от Договора за управление, с изключение на 

първоначалното тримесечно възнаграждение на новоизбрания управител, което е в размер на 

3 (три) минимални работни заплати за страната на месец. 

 

 



СИСТЕМА от ПОКАЗАТЕЛИ 

за определяне възнаграждението на управителите на нелечебните заведения 

 

№ по 

ред Показатели                         Критерии 
Бални 

единици 

1 2 3 4 

 

 

1. 

 

 

Стойност на активите 

1.1. до 500 хил. лв. 0,5 

1.2. над 500 хил. лв. до 1500 хил. лв. 1,0 

1.3. над 1500 хил. лв. до 5000 хил. лв. 1,5 

1.4. над 5000 хил. лв. до 15 000 хил. лв. 2,0 

1.5. над 15 000 хил. лв. 2,5 

 

 

2. 

 

 

Средносписъчен брой 

на персонала 

2.1. до 50 души 1,0 

2.2. от 51 до 100 души 1,5 

2.3. от 101 до 500 души 2,0 

2.4. от 501 до 1500 души 2,5 

2.5. над 1500 души 3,0 

 

3. 

Изменение на 

рентабилността на 

приходите от 

дейността 

3.1. намаляване на рентабилността - 

3.2. запазване на рентабилността 0,5 

3.3. увеличаване на рентабилността 1,0 

 

 

4. 

 

 

Изменение на 

финансовия резултат 

4.1. 
запазване и увеличаване на загубата 

или намаляване на печалбата 
- 

4.2. запазване на печалбата 0,5 

4.3. намаляване на загубата 1,0 

4.4. увеличаване на печалбата 1,5 

 

5. 

Изменение на 

добавената стойност 

на един зает 

5.1. намаляване - 

5.2. запазване или увеличаване 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 

неспазени срокове по текущите 

задължения и/или необслужвани 

редовно просрочени задължения по 

сключени договори за погасяването 

им 

 

- 



6. Задължения на 

предприятието 
 

6.2. 

спазени срокове по текущи 

задължения и редовно обслужвани 

просрочени задължения по 

договорите за погасяването им 

 

0,5 

  

 Настоящият доклад е изготвен въз основа на информацията, която се съдържа в 

годишните финансови отчети на общинските търговски дружества – публични предприятия 

към 31.12.2021г., бизнес задачите на дружествата за следващата година и решенията на 

едноличния собственик на капитала – Общински съвет Добрич. 


