
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

ПРОТОКОЛ № 34 

от 14.07.2009 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 440 

ЗА:  Приемане на годишните финансови отчети за 2008г. на търговските 

дружества със 100 % общинско участие и дружества с дялово участие на 

Община Враца. 

Приемане на информация за финансово-икономическите резултати 

на търговските  дружества със 100 % общинско участие и дружества с 

дялово участие на Община Враца и  препоръки за оптимизиране дейността 

на дружествата. 

 

 На основание чл. 6, чл. 8, чл. 10, ал. 1 т. 3 от Наредбата за реда за 

упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските 

дружества., приета на основание чл. 54а от ЗОС,  при които Общината 

упражнява правото си на собственост върху общинската част на капитала на 

търговските дружества. 

О Б Щ И Н С К И Я Т     С Ъ В Е Т 

 Р   Е   Ш   И : 

1.Приема годишните финансови отчети за 2008г. на търговските 

дружества със 100 % общинско участие, както следва: 

- „БКС” –Враца ЕООД; 

- „Спортни имоти” ЕООД; 

- „Обредни дейности „ЕООД; 

- „ Общински пазари „ –Враца ЕООД; 

- „ Тролейбусен транспорт” ЕООД; 

- „Паркинги и гаражи” ЕООД; 

-  РТВ”Вестител” ЕАД; 

- „Враца търговия” ЕООД в ликвидация; 

-„Стоматологичен център І „ ЕООД. 

2.Приема информацията за финансово-икономическите резултати на 

търговските дружества със 100 % общинско участие и дружества с дялово 

участие на Община Враца и препоръки за оптимизиране дейността на 

дружествата. 

3.Приема за сведение годишните финансови отчети на търговските 

дружества, в които Община Враца има дялово участие : „Дружество за 

заетост„ООД ; „Свежест” ООД и „Екопроект” ООД. 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /К.Шахов/    

              Вярно с оригинала:                    

                     Сп."Работа със съветниците":       
                  /Й. Стоянова/  



Информация за финансово-икономическите резултати от дейността на търговските 

дружества с общинско участие за 2008 г. и препоръки за оптимизиране на дейността на 

дружествата 

 

  На територията на община Враца с Решения на Общински съвет Враца и регистрации 

в съда по различно време са образувани дружества с общинско участие. Седем търговски 

дружества са със 100 % общинско участие и три с различно дялово участие. 

 Търговските дружества осъществяват дейността си съгласно Търговския закон и 

Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските 

дружества. 

 

1.Търговски дружества със 100% общинско участие 

 

 

1.1. „БКС” ЕООД – Враца  

  Предмета на дейност включва: строително-ремонтна дейност, озеленяване, ремонт на 

зелени площи, строителни услуги на населението, производство на бетонови и варови смеси, 

стоманобетонови и бетонови изделия, поддържане на чистотата в гр. Враца и съставните 

села, производство на декоративни дръвчета, проектиране, търговска и външно-търговска 

дейност.  

 

  Финансовите резултати от дейността на дружеството към 31.12.2008 

 

№ 

по 

ред 

Показател Мярка Отчет 

 2007 г. 

Отчет  

2008г. 

Съотношение 

% 

1 2 3 4 5 6 

1. Приходи от дейности х.лв. 2831 3117 110.10 

2. Разходи от дейността х.лв. 2813 3058 108.71 

3. Финансов резултат х.лв. 35 47 134,29 

4. Вземания х.лв. 167 150 89,82 

5. Задължения х.лв. 372 593 159,41 

 -Доставчици х.лв. 140 75 53,57 

 -Персонал х.лв. 88 113 128,41 

 -Бюджет х.лв. 38 58 152,63 

6. Ликвидност коеф. 0,9 1,19 132,22 

7. Обръщаемост на капитала Дни 11,63 12,79 109,97 

8. Среден брой персонал бр. 224 216 96,43 

9. Сред. работна заплата 

 лв. 340 352 103,53 

 

  В сравнение с 2007 год. приходите от дейността на дружеството са нараснали с 286 

х.лв., което се равнява на 110,10 % . 

  Разходите през 2008 г. в сравнение с 2007 г. са нараснали с 245 х.лв. или със 108,71%, 

дължащо се най-вече на повишение на цените на горива и материали. 

 Нетният финансов резултат за анализирания период е печалба в размер на 47 х.лв. 

  Коефициент за бърза ликвидност е 1.19, което показва възможност на дружеството да 

покрива задълженията си. 

 

  Препоръки от за оптимизиране дейността на дружеството 



• Да се изясни и реши въпросът за собствеността на общежитието в ученическия 

комплекс и стопанисването му. 

• Да се подобри организацията при районирането на града за по-добро чистене на 

улиците и по-добро използване на техника и хора. 

• Да се заделят средства  за закупуване на машини за сметопочистване 

 

 

 

  1.2. „Тролейбусен транспорт” ЕООД – Враца 

  Дружеството е с предмет на дейност: превоз на пътници, търговска, рекламна и 

производствена дейност и услуги – 100 % участие на Община Враца, регистрирано с 

фирмено дело № 359/1991 г. 

 

 

Финансовите резултати от дейността на дружеството към 31.12.2008 

 

№ 

по 

ред 

Показател Мярка Отчет 

 2007 г. 

Отчет  

2008 г. 

Съотношение 

% 

1. Приходи от дейности х.лв. 1522 1873 126.03 

2. Разходи от дейността х.лв. 1484 1843 124.19 

3. Финансов резултат х.лв 19 17 96,77 

4. Вземания х.лв. 20 22 110.00 

5. Задължения х.лв. 132 181 72.93 

 - към доставчик х.лв. 2 6 300.00 

 - към персонала х.лв. 88 50 56.82 

 - към бюджета х.лв. 21 10 47.62 

 - други х.лв. 70 60 94.20 

6. Обща ликвидност коеф. 4,62 5,81 125,76 

7. Среден брой персонал бр. 105 105 - 

8. Средна работ. заплата лв. 523 521 - 

9. Обръщаемост капитал дни 317.16 267.51 84.35 

 

  Приходите от дейността на дружеството за 2008 г. са нараснали  със 351 х.лв. спрямо 

2007 год., или   126.03 % . 

 Разходите за дейността на дружеството са се увеличили с 359 хил.лв., което се равнява 

на124.19 %. 

 Нетният финансов резултат е намален спрямо предходната година с 2  хил.лв., което 

се равнява на 96.77% . 

 Намаляването на печалбата спрямо 2007 г., се дължи най-вече в големите разходи в 

поддръжката на старата техника на подвижния състав. 

 Коефициент за бърза ликвидност е – 3,3842, което показва възможност на 

дружеството да покрива задълженията си. 

 

 Препоръки от за оптимизиране дейността на дружеството 

Ръководството на дружеството съвместно с Община Враца да изготви програма за 

модернизация, ремонт и закупуване на нови тролейбуси, включващи всички финансови 

възможности;  

• Разширение и модернизиране на контактната мрежа; 

• Подобряване квалификацията на персонала; 

• Усвояване на средства от структурните фондове на ЕС;  



• Да се провери и изпълни решението на Общински съвет по отношение на 

освобождаване старите управители и назначаване на новия. 

 

 1.3. „Спортни имоти” ЕООД 

  Дружеството е с предмет на дейност стопанисване, поддържане и управление на 

имотите, предназначени за спортно обслужване, търговия и услуги. Регистрирано с фирмено 

дело № 133/26.01.1993 г. 

 

Финансовите резултати от дейността на дружеството към 31.12.2008г 

 

№ 

по 

ред 

Показател Мярка 
Отчет 

2007 г. 

Отчет 

2008 г. 

Съотношение 

% 

1. Приходи от дейности х.лв. 204 311 152.45 

2. Разходи от дейността х.лв. 247 285 115.38 

3. Финансов резултат х.лв. -43 26 - 

4. Вземания х.лв. 2 3 150.00 

5. Задължения х.лв. 33 24 72,73 

 - доставчици х.лв. 14 5 35,71 

 - персонал х.лв. 11 14 127,27 

 - бюджет х.лв. 4 4 100.00 

 - други х.лв. 4 1 25.00 

6. Обща ликвидност коеф 1.88 0.23 8.00 

7. Обръщаемост капитала дни 3528 1370 38.83 

8. Среден брой персонал бр. 31 29 93.55 

9. Средна месечна заплата  лв. 211 330 149.32 

10. Изплатени средства на 

управителя лв. 9868 20358 206.30 

   

Разходите за дейността на дружеството  през 2008 год. спрямо 2007 г. са нараснали  с 

38 х.лв. – 115.38 %, приходите със 107 х.лв. – 152.45 %. 

Финансовият резултат за 2008 год. е печалба –  26 000 лв. Същият е в резултат 

основно от разходите за амортизационни отчисления и от използването на спортните 

съоръжения от спортните дружества, които не заплащат такси и наеми, съгласно № 306/ 1999 

г. на Общински съвет – Враца. 

 Коефициент за обща ликвидност: за 2008 г. -1.88; за 2007 г. – 0,2296, което 

показва възможност на дружеството да покрива задълженията си. 

 

 

  Препоръки от за оптимизиране дейността на дружеството 

• Да се изясни съвместно с ръководството на Общината за поддръжката на парка до 

стадиона, който е публична общинска собственост, а се възлага на „Спортни имоти” 

ЕООД; 

• Да се изготви анализ с дирекция „Управление на общинската собственост” и се 

направи предложение за апортиране спортните съоръжения в общинско дружество 

„Спортни имоти” ЕООД. 

  

1.4. „Общински пазари” ЕООД – Враца 

  Дружеството е с предмет на дейност: отдаване под наем на сгради, павилиони, терени, 

маси и друг инвентар, търговия с промишлени и селскостопански стоки, събиране на такси и 



всички други дейности, разрешени от закона. Регистрирано от Окръжен съд – Враца по ф.д. 

№ 1108/ 2000 г. 

Финансовите резултати от дейността на дружеството към 31.12.2008  

№ 

по 

ред 

Показател Мярка 
Отчет 

2007 

Отчет 

2008 

Съотно-

шение 

% 

1. Приходи от дейност х.лв. 247 230 93.0 

2. Разходи от дейност х.лв. 239 226 95.0 

3. Вземания х.лв. 11 11 100.0 

4. Задължения х.лв. 16 19 119.0 

 - персонал х.лв. 7 7 100.0 

 - бюджет х.лв. 6 7 117.0 

 - други х.лв. 3 5 167.0 

5. Среден брой персонал бр. 20 20 100.0 

7. Средна месечна работна заплата лв. 337 351 104.0 

8. Обща ликвидност коеф 4.44 3.42 77.0 

9. Обръщаемост на общите активи дни 456 501 110.0 

 

Приходите  от дейността на дружеството  през 2008 год. спрямо 2007г. са намалени с 

17 х.лв. – 93 %, разходите  са намалени с 13 х.лв. – 95 %. В резултат финансовият резултат е 

печалба.Това се дължи основно на преместването на пазар Суми. 

 

 Препоръки от за оптимизиране дейността на дружеството 

• Разглеждане и ако се наложи коригиране на договора с фирма „Вариант Иванова”, 

обслужваща счетоводния софтуер на „Общински пазари” ЕООД Враца; 

• Да се разгледа договора с Община Враца във връзка с изплащане на комисионна за 

събирането на наеми от общинските имоти. В тази връзка:                    

-да се промени формулата на определяне стойността на комисионна; 

-да се възложи на Правната дирекция да предложи проектодоговор за възлагане 

събирането на наеми, съобразен със закона за обществените поръчки; 

• Да се проведе среща с Булбанк АД – Враца за уточняване на договора за наема на 

административната сграда; 

• Да се оптимизира броят на персонала. 

 

 

1.5. „Обредни дейности” ЕООД – Враца 

 

  Предмет на дейност: организира и извършва официални семейни обреди – сватби, 

именувания, погребения и помени, както и празнично обредни дейности на територията на 

общината, свързани с традиционни местни и календарни празници, производство и 

реализация на реквизити, символи и услуги, свързани с цялата обредна дейност. 

 Дружеството е регистрирано от Окръжен съд – Враца по ф.д. № 774/ 2000 г. 

 

 

Финансовите резултати от дейността на дружеството към 31.12.2008 

 

№ 

по 

ред 

Показател Мярка 
Отчет 

2007 

Отчет 

2008 

Съотно-

шение 

% 

1. Приходи от дейност х.лв. 65 69 106 



2. Разходи от дейност х.лв. 68 75 110 

3. Финансов резултат х.лв. -3 -6 75 

3. Вземания х.лв. 2 2 100 

4. Задължения х.лв. 3 2  

 - доставчици х.лв. - - - 

 - персонал х.лв. 1 1  

 - бюджет х.лв.    

 - други х.лв. 2 1  

5. Обща ликвидност коеф 3.67 4 108 

5. Среден брой персонал бр. 10 9 90 

6. Средна месечна работна заплата лв. 290 327 112 

7. Рентабилност  0.046 0.0866  

 

 

Приходите  от дейността на дружеството  през 2008 год. спрямо 2007 г. са увеличени с 

4 х.лв. – 106 %, разходите  са нараснали с 7 х.лв. – 110 %. В резултат финансовият резултат –

е намален с 3х. лв. 

 

 

   Препоръки от за оптимизиране дейността на дружеството 

• Да се преразгледат договорите между дружеството и наемателите на помещения, 

работилници и сгради. 

 

 

 

 

 

1.6. РТВ „Вестител”  ЕАД Враца 

Дружеството е вписано в Търговския регистър с удостоверение № 

20080815110215/15.08.08г. въз основа на Решение № 196/2008г. на Общински съвет Враца. 

Дружеството е правоприемник на „Информационен център” ЕАД – Враца, с предмет на 

дейност: масово осведомяване чрез използване на всички средства за масова информация. 

 

Финансовите резултати от дейността на дружеството към 31.12.2008 

№ 

по 

ред 

Показател Мярка 
Отчет 

2007 

Отчет 

2008 

Съотно-

шение 

% 

1. Приходи от дейност х.лв. 137 140 102.18 

2. Разходи от дейност х.лв. 134 138 103.00 

3. Финансов резултат х.лв. 3 2 67.00 

4. Вземания х.лв. - 333 100.00 

5. Задължения х.лв. 48 43 89.60 

 - персонал х.лв. 2 2  

 - бюджет х.лв. 25 30  

 - други х.лв. 21 11  

6. Среден брой персонал бр. 7 7  

7. Средна месечна работна заплата лв. 407 428  

 



Приходите от дейността през 2008г. са се увеличили с 3000 лв. в сравнение с 2007г. а 

разходите са се увеличили с 4000 лв. Финансов резултат – печалба  2000 лв. 

 

 

Препоръки от за оптимизиране дейността на дружеството 

• Във връзка с предявените претенции от БТК към РТВ „Вестител” ЕАД Враца за 

заплащане на ползване на подземните комуникации, които са общинска 

собственост, Община Враца да постави въпроса пред БТК за решение по 

съответния начин. 

 

1.7. „Паркинги и гаражи” ЕООД Враца 

 Фирмата е учредена с решение № 126/29.05.08г. на Общински съвет – Враца и 

регистрирана на 02.07.2008г. в Търговския регистър с уставен капитал 5000 лв. Собственик 

на капитала е Община Враца. Предмет на дейност: изграждане на „Синя зона” в града, за 

кратковременно платено паркиране. 

 

Финансовите резултати от дейността на дружеството към 31.12.2008 

№ 

по 

ред 

Показател Мярка 
Отчет 

2007 

Отчет 

2008 

Съотно-

шение 

% 

1. Приходи от дейност х.лв.  55  

2. Разходи от дейност х.лв.  60  

3. Финансов резултат х.лв.  -5  

4. Вземания х.лв.    

5. Задължения х.лв.  7  

 - персонал х.лв.    

 - бюджет х.лв.    

 - други х.лв.    

6. Среден брой персонал бр.  15  

7. Средна месечна работна заплата лв.  336  

 

Приема отчета за сведение, но поради краткия срок на действие – 3 месеца на дружеството 

през 2008 г към момента нямаме препоръки. 

 

 

2.Търговски дружества дялово участие на Общината 

 

2.1.„Екопроект” ООД – Враца 

Дялово участие на Община Враца – 75% 

  Предмет на дейност: управление на депо за твърди битови отпадъци на гр. Враца и гр. 

Мездра, събиране, съхраняването и обезвреждането им и всички междинни операции, както 

и повторното им използване, рециклиране и възстановяване или производството на енергия и 

материали от отпадъци. Регистрирано по фирмено дело № 675/2003 г. 

 

Финансовите резултати от дейността на дружеството към 31.12.2008 

№ 

по 

ред 

Показател Мярка 
Отчет 

2007 

Отчет 

2008 

Съотно-

шение 

% 

1. Приходи от дейност х.лв. 421 531 126.13 

2. Разходи от дейност х.лв. 413 523 126.63 



3. Финансов резултат х.лв. 6 7 116.67 

4. Вземания х.лв. 100 123 123 

5. Задължения х.лв. 14 12 85.71 

 - персонал х.лв. 4 7  

 - бюджет х.лв. 4 1  

 - други х.лв. - 1  

6. Ликвидност коеф 7.14 10.25 1.44 

5. Среден брой персонал бр. 12 14 116.67 

6. Средна месечна работна заплата лв. 340 440  

Приходите  от дейността на дружеството  през 2008 год. спрямо 2007 г. са нараснали с 

115 х.лв. – 126.13 %. 

Разходите за дейността са нараснали с 110 х.лв. – 126.63 %. В резултат  

 Нетният финансов резултат печалба - на 7 х.лв. 

 

Препоръки от за оптимизиране дейността на дружеството 

• Съвместно с Общината да се реши въпросът земята от изкопни работи във Враца да се 

докарва на сметището за използването й за обработката на клетките. 

 

 2.2. „Дружество за заетост” ООД – Враца 

Дружеството е с капитал 6 700  лв. Капиталът е разделен на 670 дяла и се разпределя 

между съдружниците, както следва: 

 За Община Враца 150 дяла, „Химко” АД І 200 дяла, Община Криводол – 50 дяла, за 

Холдинг „Дунав” 10 дяла за БТПП – Враца – 50 дяла , за СРС на   КП „Подкрепа” – 100 дяла, 

за ИСА – 5 дяла, за КНСБ Враца – 100 дяла и за „Тролейбусен транспорт” ЕООД – 50 дяла. 

  Предмет на дейност: осигуряване на временна алтернативна заетост на безработни 

лица, квалифициране и преквалифициране на освободени от работа лица, участие в 

доизграждане и реконструкция на обекти от социалната сфера, благоустрояване, 

възстановяване и поддръжка на околната среда, мероприятия за опазване на паметниците на 

културата, поддръжка, охрана и др., подпомагане в областта на социалните грижи и домашен 

патронаж, провеждане на мероприятия за преструктуриране, консултация, други стопански и 

нестопански дейности, не забранени от закона. 

 

   

 Финансовите резултати от дейността на дружеството към 31.12.2008  

 

№ по 

ред 
Показател Мярка 

Отчет 

2007 г. 

Отчет 

2008 г. 

Съотношение 

% 

1 2 3 4 5 6 

1. Приходи от дейност х.лв. 62 92 148.38 

2. Разходи от дейността х.лв. 67 97 144.77 

3. Вземания х.лв. 15 15 - 

4. Задължения х.лв. 12 12 - 

5. Среден брой персонал бр. 3 3 - 

6. Средна работна заплата     

 

Приходите  от дейността на дружеството  през 2008 год. спрямо 2007 г. са увеличени с 

30 х.лв. – 148.38%. 

Разходите за дейността са увеличени  със 30 х.лв. – 144.77 %.  

 

Препоръки от за оптимизиране дейността на дружеството 



• Управителят на дружеството да внесе необходимите документи за регистрация след 

Общото събрание, които да отразят реалните съдружници и размера на капитала.  

 

 

1.3. „Свежест” ООД – Враца 

Дялово участие на Община Враца – 40% 

  Предмет на дейност: производство на белина, пране и химическо чистене, търговска 

дейност. 

 

  Финансовите резултати от дейността на дружеството към 31.12.2008  

 

№ по 

ред 
Показател Мярка 

Отчет 

2007 г. 

Отчет 

2008 г. 

Съотно-шение,  

% 

1 2 3 4 5 6 

1. Приходи от дейности х.лв. 186 244 131.18 

2. Разходи от дейността х.лв. 188 244 129.78 

3. Вземания х.лв. 18 16 88.88 

4. Задължения х.лв. 25 39 156 

 - персонал х.лв.    

 - бюджет х.лв.    

 - други х.лв.    

5. Среден брой персонал бр. 9 10   

6. Средна работна заплата лв. 417 483  

 

  Дружеството е закупено като РМД от работещите, като се създава дружество 

„Белинвест” АД. От масовата приватизация са закупени по преференциални цени 20 % от 

активите. „Белинвест” АД закупува 40 % от активите като РМД. Остават 40 %  собственост 

на общината. Договорът е за  10 г. разсрочено плащане, като сега през м. август 2008 г. 

изтича последна вноска. Дружеството няма проблеми при погасяването на вноските. 

 Приходите на дружеството идват най-вече от продажбата на белина, като клиентите са 

в цялата страна, наеми от помещения (3 бр.) и пране. Химическото чистене е закрито като 

дейност. 

  За 2008 г. спрямо 2007 г. се вижда, че има увеличение на приходите с 58 х.лв. и 

нарастване на разходите със 56 х.лв. 

  Не може да има дивидент за общината. Дружеството отчита загуба.  

 

 

Препоръки от за оптимизиране дейността на дружеството 

• Да се направи анализ на ефективността на 40%-товия дял на Община Враца и да се 

предложи за продажба, ако това се налага. 

 

 

„Враца –Търговия” ЕООД и „Зъботехническа лаборатория” – Враца,  които са в 

ликвидация, имат определени срокове, в рамките на които дружествата трябва да бъдат 

заличени в Търговския регистър. Поради този факт, балансовата комисия не е разглеждала 

техните отчети. 

   

 

 


