
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 865 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 27.10.2022 г., Прот. № 56 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Годишен обобщен доклад за резултатите от 

дейността на общинските публични предприятия за 2021 г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация (ЗМСМА),  във връзка с чл. 66, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 19 от Наредбата за реда за 

учредяване и упражняване правата на Общината в публични предприятия и 

търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества по 

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

с нестопанска цел и предложение с Вх. № 1612/24.10.2022 г. от д-р Генчо Генчев – 

Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на 

общинските публични предприятия за 2021 г. 

2. Възлага на Кмета на община Свищов да предприеме всички последващи 

законови действия. 

МОТИВИ: Съгласно изискванията на чл. 66, ал. 2 от Правилника за прилагане 

на Закона за публичните предприятия, всяка община самостоятелно изготвя 

Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични 

предприятия, съдържащ информацията по чл. 22 от Правилника и го публикува на 

своята интернет страница в срок до 31 октомври на следващата година. 

Такива са търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в 

капитала, дружества, в които общините по друг начин упражняват доминиращо 

влияние и дъщерните дружества на търговските дружества, ако чрез тях общината 

контролира повече от 50 на сто от дяловете/акциите с право на глас или по друг 

начин упражнява доминиращо влияние.  

Към края на 2021 г. Община Свищов притежава пряко дялово или акционерно 

участие в следните публични предприятия: 

1. „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД; 

2. „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович“ 

ЕООД; 



3. „Център  за управление на отпадъци“ ЕООД; 

4. „Дунавско дело“ ЕООД; 

5. „Медико-техническа лаборатория – Свищов“ ЕООД. 

Годишният обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските 

публични предприятия за 2021 г. е изготвен въз основа на информацията, която се 

съдържа в годишните финансови отчети на общинските търговски дружества – 

публични предприятия към 31.12.2021 г. и решенията на едноличния собственик на 

капитала – Общински съвет – Свищов. 

 

В заседанието участват 28 общински съветници. 

Гласували “За” – 18, “Против” – 8 и “Въздържали се” – 2. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 
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ГОДИШЕН ОБОБЩЕН ДОКЛАД 

 
за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2021 година  

 

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

прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 19 от Наредба за реда за 

учредяване и упражняване правата на Общината в публични предприятия и търговски 

дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества по Закона за 

задълженията и договорите и сдружения по закона за юридическите лица с 

нестопанска цел, приета  с Решение № 489/27.05.2021 г., Прот. № 29 на Общински 

съвет – Свищов. 

 

 

ОБЩИНСКИ ПОРТФЕЙЛ В ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Съгласно определението, дадено в Закона за публичните предприятия, към края 

на 2021 г. Община Свищов притежава пряко дялово или акционерно участие в 

следните публични предприятия: 

 

1. „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” ЕАД 

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с 

ЕИК 205443197 

 Седалище и адрес на управление: гр. Свищов, ул. „Димитър Г. Анев“ № 2Б 

 Предмет на дейност: Създаване, изграждане, управление и развитие на 

технологичен и индустриален парк, обществен парк, спортни съоръжения и 

инфраструктура, както и всякаква друга производствена, стопанска и търговска 

дейност, незабранена от Законодателството на Р. България. 

 Размер на общинското участие: 100% 

 Капитал: Дружеството е с капитал 10 435 110 лв., разпределен в 1 043 511 

акции с право на глас с номинална стойност 10 лв. всяка. 

 

2. „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” 

ЕООД 

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с 

ЕИК 104509202 

 Седалище и адрес на управление: гр. Свищов, ул. „Петър Ангелов“ № 18 

 Предмет на дейност: Осъществяване на болнична помощ. 

 Размер на общинското участие: 100% 

 Капитал: Дружеството е с капитал 5 420 880 лв., разпределен в 542 088 дяла с 

номинална стойност 10 лв. всеки. 
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3. „Център за управление на отпадъци” ЕООД 

 

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с 

ЕИК 204704655 

 Седалище и адрес на управление: гр. Свищов, ул. „Хемус“ № 41 

 Предмет на дейност: Изграждане и опериране на площадки за събиране, 

временно съхранение и оползотворяване на строителни отпадъци, организиране на 

площадки за претоварване на битови отпадъци, зелена маса и клони за територията на 

община Свищов, транспортиране на отпадъци (неопасни), както и други дейности, 

незабранени от закона. 

 Размер на общинското участие: 100% 

 Капитал: Дружеството е с капитал 508 000 лв., разпределен в 508 дяла с 

номинална стойност 1 000 лв. всеки. 

 

4. „Дунавско дело” ЕООД 

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с 

ЕИК 104600901 

 Седалище и адрес на управление: гр. Свищов, ул. „Димитър Анев“ № 2 

 Предмет на дейност: Печатна и издателска дейност; рекламно - 

информационна и разпространителска дейност, както и всяка друга дейност, 

незабранена от закона.  

 Размер на общинското участие: 100% 

 Капитал: Дружеството е с капитал 5 000 лв., разпределен в 10 дяла с номинална 

стойност 500 лв. всеки. 

 

5. „Медико-техническа лаборатория - Свищов” ЕООД 

 

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с 

ЕИК 104514085 

 Седалище и адрес на управление: гр. Свищов, ул. „Петър Ангелов“ № 32 

 Предмет на дейност: Осъществяване на специфични технически дейности и 

производство на медицински и помощни средства. 
 Размер на общинското участие: 100% 

 Капитал: Дружеството е с капитал 9 000 лв., разпределен в 900 дяла с 

номинална стойност 10 лв. всеки. 

 

СЪСТАВ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ, ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И 

НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ 

 

Органи на управление, както и техните възнаграждения към 31.12.2021 г.: 

 

1. „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” ЕАД се представлява 

от Анатолий Асенов. Съветът на директорите е в състав Анатолий Асенов, Теодора 

Димитрова и Адвокатско дружество „Шопов и Янков”. През отчетния период няма 

извършени промени в състава му. 

Членовете на съвета на директорите не получават възнаграждения. 

 

2. „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД 

се  управлява и представлява от Илиян Венков - управител.  
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За периода до 17.02.2021 г. Илиян Венков е изпълняващ длъжността управител 

съгласно Решение № 284 от 24.09.2020 г., Прот. № 14 на Общински съвет – Свищов. 

Проведен е конкурс за длъжността и с Решение № 376 от 07.01.2021 г., Прот. № 22 на 

Общински съвет – Свищов, същият е утвърден за спечелил конкурса и му е възложено 

управлението на дружеството за срок от три години, считано от 18.02.2021 г. 

Определеното възнаграждение на избрания управител е в размер на 3 средни 

брутни работни заплати за дружеството, на база изтеклото тримесечие. 

 

3. „Център за управление на отпадъци” ЕООД се управлява и представлява от  

д-р Димчо Шопов - управител.  

За периода до 15.02.2021 г. изпълняващ длъжността управител на дружеството 

съгласно Решение № 290 от 29.10.2020 г., Прот. № 17 на Общински съвет – Свищов е 

Милена Цоловска. Проведен е конкурс за длъжността и с Решение № 390 от 28.01.2021 

г., Прот. № 24 на Общински съвет – Свищов, д-р Димчо Шопов е утвърден за спечелил 

конкурса и му е възложено управлението на дружеството за срок от три години, 

считано от 16.02.2021 г. 

Възнаграждението на управителя е определено с Договора за възлагане та 

управлението. 

 

4. „Дунавско дело“ ЕООД се управлява и представлява от Антоанета 

Бълдъркова - управител. 

Възнаграждението на управителя е определено с Договора за възлагане на 

управлението. 

 

5. „Медико-техническа лаборатория – Свищов“ ЕООД се управлява и 

представлява от Константин Цветков – управител. 

През годината не са извършвани промени в управлението на дружеството. 

Възнаграждението на управителя е определено съгласно Методика за 

определяне възнаграждението на ръководителите на общинските търговски дружества, 

в капитала на които общината има мажоритарно участие. 

 

ФИНАНСОВО И ОПЕРАТИВНО СЪСТОЯНИЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В рамките на законовия срок всички публични предприятия, собственост на 

Община Свищов изготвиха и представиха годишни финансови отчети  и доклади, 

съгласно нормативно регламентираните форми. 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. 

С Решения № 522 и № 526 от заседание на Общински съвет – Свищов, 

проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 са избрани регистрирани одитори за проверка и 

заверка на годишните счетоводни отчети за 2021 г., съответно на „Многопрофилна 

болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД и „Дунавски индустриален 

технологичен парк – Свищов” ЕАД. 

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

експерт-счетоводителите, определени от Общински съвет - Свищов, като към тях са 

приложени и одиторски доклади. Одиторското мнение е изразено на база „финансовия 

отчет на дружеството, съдържащ счетоводния баланс към 31 декември 2021 г. и отчета 

за приходите и разходите,  отчета за собствения капитал и отчета за паричните потоци 
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за годината, завършваща на тази дата, както и  приложение към финансовия отчет, 

съдържащо обобщено 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 31.12.2021 г., както за финансовите резултати от дейността и за паричните потоци 

за годината в съответствие с Националните счетоводни стандарти, приложими в 

България.“ 

 

С отделно решение за всяко публично предприятие, Общински съвет – Свищов 

на свое заседание от 30.06.2022 г. (Протокол № 50) е разгледал и приел годишните 

финансови отчети, годишните доклади за дейността, освободил е от отговорност 

управителните органи и е определил регистрирани одитори за 2022 г., когато това е 

необходимо в съответствие с нормативните актове. 

 

 

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р 

ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ“ ЕООД 

Общата сума на активите на публичното предприятие към 31.12.2021 г. е в 

размер на 4 160 хил. лв., като тяхната стойност на база 2020 г. е намаляла със 191 хил. 

лв. Това в голяма степен се дължи на намалението на паричните средства в безсрочни 

сметки (депозити), които за 2021 г. са 354 хил. лв., спрямо 716 хил. лв. за 2020 г., т.е. 

същите намаляват с 371 хил. лв. в абсолютна стойност.  

Задълженията на „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър 

Павлович” ЕООД към 31.12.2021 г. са краткосрочни. През 2021 г. са отчетени 

задължения в размер на 820 хил. лв., които са с 303 хил. лв. по-малко спрямо 2020 г. 

Увеличението е в перото „други задължения“, които са с 54 хил. лв. повече спрямо 

2020 г. Задълженията към финансови предприятия са намалени със 100 хил. лв., а тези 

към доставчици с 257 хил. лв.  

Собственият капитал на предприятието е по-малък от записания капитал и 

представлява отрицателна величина. Това се дължи на голямата стойност на 

натрупаната загуба от минали години – 3 981 хил. лв. 

Финансовият резултат на „Многопрофилна болница за активно лечение д-р 

Димитър Павлович” ЕООД към 31.12.2021 г. е печалба в размер на 381 хил. лв., което е 

с 362 хил. лв. повече спрямо предходния отчетен период, когато размерът е 19 хил. лв. 

През 2021 г. нетните приходи от продажба на здравни услуги са в размер на 

3 226 хил. лв., които е увеличение със 748  хил. лв. спрямо 2020 г. С най-голям 

относителен дял в приходите от продажба на тези услуги за 2021 г. са постъпленията 

от предоставени медицински услуги по НЗОК (3 116 хил. лв.), следвани от платените 

потребителски такси (31 хил. лв.) и предоставените други здравни услуги (26 хил. лв.). 

Общо приходите от оперативната дейност за 2021 г. са в размер на 5 844 хил. лв. 

За 2021 г. общият размер на разходите на „Многопрофилна болница за активно 

лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД възлиза на 5 844 хил. лв., спрямо 3 642 хил. лв. 

отчетени през 2020 г. От тях с най-голям относителен дял са разходите за персонал, 

които от своя страна са се увеличили с 1 329 хил. лв. спрямо предходния период. 

Увеличение има и в разходите за суровини и материали, амортизация и обезценка, 

както и при другите разходи. Вземанията от клиенти и доставчици са в размер на 410 

хил. лв., спрямо 94 хил. лв. за 2020 г. Това са предимно вземания от РЗОК (399 хил. 

лв.).  
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„ДУНАВСКО ДЕЛО“ ЕООД 

Общата сума на активите на публичното предприятие към 31.12.2021 г. е в 

размер на 21 129,91 лв., което е с 4 553,29 лв. по-малко в сравнение с предходния 

отчетен период. Това в най-голяма степен се дължи на намалението на паричните 

средства в безсрочни сметки (депозити), които за 2021 г. са 14 908,38 лв., спрямо 

18 720,92 лв. за 2020 г., равняващо се на 3 812,54 лв. в абсолютна стойност. С 873,85 

лв. са намалели и материалните запаси, а вземанията от клиенти и доставчици са 

увеличени с 182,91 лв. Предприятието не разполага с дълготрайни активи.  

Собственият капитал на предприятието за 2021 г. е 17 935,99 лв., като спрямо 

предходния период размерът му намалява с 5 220,30 лв. Като стойност превишава с 

12 935,99 лв. записания капитал, което се дължи на формираните други резерви и на 

неразпределената печалба от предходни години. 

Задълженията на „Дунавско дело” ЕООД са краткосрочни, като от 652,57 лв. за 

2020 г. нарастват до 1 482,32 лв. към края на 2021 г. Това се дължи на увеличените 

осигурителни и данъчни задължения, както и другите задължения. 

Сумата на вземанията и паричните средства на дружеството превишава размера 

на задълженията, което показва възможността на „Дунавско дело” ЕООД своевременно 

да обслужва текущите си задължения. 

Финансовият резултат за текущия отчетен период е загуба в размер на 5 220,30 

лв. Сравнено с предходния отчетен период размерът и е увеличен с 1989,60 лв. 

Общо приходите на предприятието са с 23,97% или с 13 159,86 лв. повече, 

сравнено с предходния отчетен период. Те са формирани почти изцяло от стойността 

на нетните приходи от продажби, които от 36 601,64 лв. за 2020 г. се увеличават и към 

31.12.2021 г. достигат 48 204,26 лв. 

Общо разходите за обичайна дейност на „Дунавско дело” ЕООД бележат ръст 

спрямо предходния период с 13 159,86 лв. и възлизат на 54 909,35 лв. Най-голям 

относителен дял в структурата на разходите заемат тези за суровини, материали и 

външни услуги, следвани от разходите за персонала.  

 

„ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ” ЕООД 

Съгласно счетоводния баланс на публичното предприятие към 31.12.2021 г. , 

дълготрайните активи на дружеството възлизат на 318 хил. лв., което представлява 

намаление с 37 хил. лв. спрямо предходния отчетен период. Това се дължи основно на 

намалението в стойността на дълготрайните материални активи по перо „машини, 

производствено  оборудване и апаратура“, където за 2021 г.  са отчетени 61 хил. лв. 

спрямо 88 хил. лв. през 2020 г. Спад в размер на 11 хил. лв. се наблюдава и при 

сградите. Общата сума на активите на „Център за управление на отпадъци” ЕООД за 

2021 г. е с 281 хил. лв. по-малко спрямо предходния отчетен период. 

Задълженията на предприятието са 45 хил. лв. спрямо 83 хил. лв. през 2020 г. 

или намаляват с 38 хил. лв. Стойността на задълженията е по-малка от стойността на 

вземанията и наличните парични средства с 352 хил. лв. Дружеството ще може 

своевременно да обслужва задълженията си, ако събере старите вземания от клиенти и 

доставчици.  

Собственият капитал на предприятието за 2021 г. е 742 хил. лв.. Спрямо 

предходния период размерът му намалява с 243 хил. лв. Като стойност превишава с 

251 хил. лв. записания капитал, което се дължи на формираните резерви. 

Финансовият резултат на „Център за управление на отпадъци” ЕООД за 2021 г. 

е загуба в размер на 61 хил. лв., което представлява ръст с 29 хил. лв. спрямо 

отчетената през 2020 г. загуба. 
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Към 31.12.2021 г. нетните приходи от продажби на предприятието са увеличени 

значително и възлизат на 270 хил. лв. Формирани са изцяло от приходи  от 

промишлени услуги. 

Общите разходи на „Център за управление на отпадъци” ЕООД към 31.12.2021 

г. възлизат на 331 хил. лв. или се увеличават със 182 хил. лв. спрямо предходния 

период, като ръст се отчита в почти всички пера. 

През отчетният период Общински съвет - Свищов е приел решения за 

увеличаване капитала на „Център за управление на отпадъци” ЕООД, както следва: 

1.Решение № 475 от 29.04.2021 г., Прот. № 27 с което капитала на дружеството 

се увелича от 451 000 лева на 481 000 лева, чрез записване на 30 нови дяла всеки с 

номинал от 1 000 лева.  

2. Решение № 664 от 23.12.2021 г., Прот. № 42 с което капитала на дружеството 

се увелича от 481 000 лева на 508 000 лева, чрез записване на 27 нови дяла всеки с 

номинал от 1 000 лева. 

 

„МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ – СВИЩОВ“ ЕООД 

Към 31.12.2021 г. по баланса на предприятието са отчетени дълготрайни активи 

в размер на 8 хил. лв., формирани от машини, съоръжения и други, като размерът им е 

запазен спрямо предходния отчетен период. 

По-значително е изменението при текущите активи. Те са  в  размер  на 1 хил. 

лв., като намалението е двойно през отчетния  период. Спадът се дължи на намалените 

парични средства в брой. 

Собственият капитал на „Медико-техническа лаборатория – Свищов“ ЕООД 

към 31.12.2021 г. е 8 хил. лв., и запазва размера си спрямо предходната година.  

За отчетния период е реализирана печалба в размер на 38,00 лв., докато през 

2020 г. е отчетена такава в размер на 27,89 лв.  

През 2021 г. предприятието реализира общо приходи в размер на 11 хил. лв., 

което е с 3 хил. лв. по-малко в сравнение с предходния отчетен период. Основните 

приходи са от извършени услуги (10 хил. лв.). 

Всички разходи на „Медико-техническа лаборатория – Свищов“ ЕООД са 

свързани с персонала - 11 хил. лв., като намалението им е с 3 хил. лв. спрямо 

предходния отчетен период. 

 

„ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК - СВИЩОВ” ЕАД 

През 2021 г. от предприятието не са реализирани приходи от дейността. Същото 

е финансирано с 240 хил. лв. от Община Свищов за увеличение на капитала и за 

покриване на плащания по предстоящи разходи по технически мероприятия. 

Приключва годината със загуба в размер на 35 000 лв. 

 

С Решение № 528 от 29.07.2021 г., Прот. № 32 на Общински съвет – Свищов е 

увеличен капитала на предприятието от 10 230 110 лева на 10 435 110 лева с 

издаването на нови поименни 20 500 акции с номинал 10 лева всяка.  

 

Динамиката и структурата на елементите на собствения капитал сумарно, за 

всички публични предприятия, посочени в абсолютни суми и проценти през 

финансовата 2021 г., сравнени с базовата 2020 г., могат да се проследят в следните 

таблици и диаграма: 
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Стойност и структура на собствения капитал на публичните предприятия, 

собственост на Община Свищов 

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

№ 

по 

ред 

Наименование на 

търговското дружество 

 

Собствен 

капитал 

В т.ч.: 

Записан 

капитал 

Резерви 

общо 

Текуща 

печалба 

Текуща 

загуба 

1. 

„Дунавски индустриален 

технологичен парк – 

Свищов” ЕАД 

10 245 10 435 0 0 -35 

2. 

„Многопрофилна болница 

за активно лечение д-р 

Димитър Павлович” 

ЕООД 

3 146 5 421 1 325 381 0 

3. 
„Център за управление на 

отпадъци” ЕООД 
742 508 965 0 -61 

4. „Дунавско дело” ЕООД 18 5 5 0 -5 

5. 

„Медико-техническа 

лаборатория - Свищов” 

ЕООД 

8 9 5 0 0 

ОБЩО 14 159 15 870 2 300 381 -101 

 

 

 

 

Структура на собствения 

капитал по елементи 

Обща 

стойност 

хил. лв. 

Обща 

стойност 

хил. лв. 

Изменение в 

хил. лв. 

Изменение в 

% 

2021г. 2020г. 2021г./2020 г. 2021г./2020 г. 

Собствен  капитал, в т.ч.: 14 159 13 855 +304 +2.19 

Записан 15 870 16 081 -211 -1.31 

72,36% 

22,22% 

5,24% 
0,13% 

0,06% 

Стойност и структура на собствения 
капитал 

"Дунавски индустриален 
технологичен парк - Свищов" ЕАД 

"Многопрофилна болница  за 
активно лечение д-р Д.  
Павлович" ЕООД 

"Център за управление на 
отпадъци" ЕООД 

"Дунавски дело" ЕООД 

"Медико-техническа лаборатория 
- Свищов" ЕООД 
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Резерв от последващи 

оценки 
0 1378 -1 378 -100.00 

Резерви законови 970 628 +342 -54.46 

Резерви други 1 330 634 -696 -109.78 

Резерви общо 2 300 2 640 -340 -12.88 

Печалба текуща 381 19 -362 +1 905.26 

Загуба текуща -101 -78 -23 +29.49 

 

Показателите, характеризиращи капитала сочат до каква степен дейността на 

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

капитал включва основния (записан) капитал, резервите и финансовия  резултат. 

Масата и структурата на собствения капитал 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 (01.01.2021–31.12.2021 г.) 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

търговското 

дружество 

Рентабилност 

на 

собствения 

капитал 

Коефициент 

на бърза 

ликвидност 

Коефициент 

на обща 

ликвидност 

Коефициент 

на финансова 

автономност 

Коефициент на 

финансова 

задлъжнялост 

1. 

„Дунавски 

индустриален 

технологичен парк – 

Свищов” ЕАД 

-0,003 4,23 4,23 62,09 0,02 

2. 

„Многопрофилна 

болница за активно 

лечение д-р 

Димитър Павлович” 

ЕООД 

0,12 0,94 1,10 3,84 0,26 

3. 

„Център за 

управление на 

отпадъци” ЕООД 

-0,08 8,00 10,66 16,49 0,06 

4. 
„Дунавско дело” 

ЕООД 
-0,29 12,74 14,25 12,10 0,08 

5. 

„Медико-

техническа 

лаборатория - 

Свищов” ЕООД 

0 1 1 8 0,13 

 

Рентабилност на собствения капитал - показва печалбата, получена от 

единица вложен собствен капитал. Определя се като ключов инвестиционен показател, 

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

както за собствениците, така и за мениджърите, които според неговата стойност 

измерват колко ефективно компанията успява да превърне собствения си капитал или 

активите си в печалби. Съотношението е един вид оценка за ефективността на 

мениджмънта на дадено дружество. 

Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността 

на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните текущи активи. 

Въпреки, че е желателно да е налице излишък на текущите активи над краткосрочните 

задължения, т.е. положителен оборотен капитал, промените в тренда на показателите 

за обща ликвидност са трудни за интерпретиране. Общоприетата минимална стойност 
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е 1, което означава, че наличните текущи активи трябва да са най-малко равни на 

краткосрочните задължения, за да може предприятието да се справи с погасяването им. 

Тъй като този показател включва в числителя си няколко компонента, те трябва да 

бъдат внимателно анализирани. Много важна е структурата на текущите 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).  

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. Трябва да се 

вземат под внимание и редица фактори като: размерът на предприятието; характерът 

на притежаваните от предприятието активи и сферата на дейност, в която то работи; 

предметът на дейност на предприятието; рентабилността на предприятието. 

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

лв. собствен капитал. 

 Когато собственият капитал превишава заемания капитал капиталовата 

структура е силно рискована понеже съществува възможност за генериране на 

несигурни, макар и високи печалби за акционерите. Обратно, когато заеманият капитал 

превишава собствения, капиталовата структура е слабо рискова, тъй като съществува 

възможност за генериране на сигурни (макар и ниски) печалби за акционерите. 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАЛОЖЕНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И 

ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ 

  

„Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” ЕАД е дружество в 

което през годината са извършвани предимно организационни мероприятия по 

структурирането и определяне на приоритетите му, както и регистрацията в 

Министерство на икономиката като технологичен парк. С това са направени първите 

стъпки за постигане стратегическите цели на дружеството. 

 

„Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” 

ЕООД е лечебно заведение за осъществяване на болнична помощ. 

В стратегическите планове и програми са определени целите, които 

представляват дългосрочен приоритет на лечебното заведение. Постигнати са 

основните за 2021 г., а именно увеличен брой пациенти, а от там съответно увеличен 

приход от дейността на дружеството и намаляване на задълженията. Това показва, че 

лечебното заведение има реални и постижими стратегически цели, съобразени с 

разполагаемите ресурси. 

Осигуряването и задържането на достатъчно квалифицирани  кадри се 

възприема като ключова задача за изпълнение на управленската отговорност, тъй като 

това способства за извършване на качествена медицинска помощ по отношение на 

медицинските кадри, както и своевременна, законосъобразна административна 

дейност, изпълнявана от администрацията на лечебната заведение. 
 

„Център за управление на отпадъци” ЕООД е дружество свързано с 

управление на отпадъците в община Свищов. Извършва дейности свързани със 

събиране, транспортиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци. Придобити 

са съответните разрешителни, чрез които се извършва дейността на площадките в м. 
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„Манастирски трап“ и м. „Блатото“ на гр. Свищов и площадката в с. Овча могила. Това 

предполага поетапно постигане на заложените стратегически цели и подобряване на 

ефективността чрез увеличаване на извършваната дейност. 

 

„Дунавско дело” ЕООД e издател на едноименния вестник. Предоставяните 

услуги са насочени в две направления: рекламно – информационни и 

разпространителски. Ценовата политика е съобразена с големината на общината, 

възможностите на читателите и необходимите разходи за издръжка.  

Дружеството изпълнява успешно ролята на посредник между общинското 

ръководство и гражданите на общината.  

 

„Медико-техническа лаборатория - Свищов” ЕООД е специализирана в 

зъбното протезиране. Основен проблем за дейността е липса на ритмичност на 

възлаганата работа. Въпреки трудностите лабораторията има своите клиенти. 
 

ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИЛОЖИМИТЕ СТАНДАРТИ ЗА КОРПОРАТИВНО 

УПРАВЛЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ 

Спазването на изискванията за лоялно и отговорно прилагане на принципите за 

добро корпоративно управление, прозрачност и независимост, както и отговорност 

пред обществото са основни при осъществяване дейността на публичните предприятия 

собственост на Община Свищов. 

Приложното поле на законовите изисквания на корпоративното ръководство се 

осъществява на всички нива в публичните предприятия, съобразно установените визия, 

цели и стратегии. Управителите следят за резултатите от дейността на поверените им 

дружества, утвърждават и контролират спазването на правилата при изготвяне на 

годишните и междинни отчети и реда за разкриване на информацията. 

При извършване на дейността си публичните предприятия спазват 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 публичните предприятия 

 Закон за защита на личните данни 

 Закон за обществените поръчки 

 Закон  за независим финансов одит 

 Закон за защита на класифицираната информация 

 Кодекс на труда 

 Кодекс на социалното осигуряване 

 Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Общината в публични 

предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, 

гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения 

по закона за юридическите лица с нестопанска цел 
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 Други закони и актове в зависимост от специфичната дейност на дружеството. 

В дружествата е изградена система за финансово управление и контрол, 

включващи контролна среда, контролни дейности, информация, комуникация и 

мониторинг. С нея се цели постигане на целите при спазване на принципите за 

законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност, спазване на 

законодателството и вътрешните актове, точност и надеждност на счетоводните данни, 

оперативна ефективност и насърчаване спазването на предписаните управленски 

политики. 

Осъществява се процес на непрекъснато наблюдение на системата и при 

необходимост (промяна в нормативната база, промяна в структурни и организационни 

дейности извършвани от дружеството и други)  същата се актуализира и допълва. 

Създаването на контролни дейности са политики и процедури с цел намаляване 

на рисковете и постигане на целите и резултатите от публичните предприятия. 

 

 

 


