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П Р О Т О К О Л   № 14 
 

 Днес 12.06.2012 година от 10,00 часа се проведе извънредно заседание на Общински 
съвет – Враца. 
 Присъстваха 32 общински съветници.  
 Отсъстваха: Анг.Иванов, д-р Ем.Кюркчийски, д-р К.Шахов, М.Костов и Р.Тошева 

Председателят на общински съвет – инж. Петя Аврамова обяви кворум в залата и откри 
заседанието в съответствие с чл.49, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
даде думата за разисквания и предложения по проекта за дневен ред. 

Направи се следното предложение за изменение на Проекта дневен ред: 
Докладната записка относно: Определяне начина на гласуване на редовно заседание на 

Общото събрание на „Свежест” ООД – Враца вместо като т.5 да се разгледа като т.1 от дневния 
ред. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 32 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
 

 Извънредното заседание на Общинския съвет – Враца протече при следния дневен ред:  
 
1. Определяне начина на гласуване на редовно заседание на Общото събрание на 

„Свежест” ООД – Враца 
      Докладва: инж.Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца  
2.Приемане на годишните финансови отчети за 2011 година на търговските дружества – 

лечебни заведения със 100 % общинско участие и Информация за финансово-икономическите 
резултати от дейността за 2011 г. 

Докладва: д-р Антонио Георгиев 
      Общински съветник  
3. Приемане на годишните финансови отчети за 2011 година на търговските дружества  

със 100 % общинско участие, Информация за финансово-икономическите резултати от 
дейността за 2011 г и препоръки за оптимизиране на дейността за 2012г.  

Докладва: Десислава Димитрова 
      Общински съветник 
4. Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински 

съвет – Враца. 
Докладва: инж.Петя Аврамова 

      Председател на Общински съвет-Враца  
5. Върнато от Областния управител за ново обсъждане Решение №155 по Протокол № 12 

от 22.05.2012г. на Общински съвет – Враца. 
Докладва: инж.Петя Аврамова 

      Председател на Общински съвет-Враца  
Дневния ред се прие със следния вот:  
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 32 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

 
След станалите разисквания Общински съвет взе следните решения:  
1. Определяне начина на гласуване на редовно заседание на Общото събрание на 

„Свежест” ООД – Враца 
      Докладва: инж.Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца  
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Поради отсъствие на инж.Николай Иванов – кмет на Община Враца от страната 
докладната записка се представи от Светозар Луканов – Зам.кмет на Община Враца. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 173 

  
ОТНОСНО: Определяне начина на гласуване на редовно заседание на Общото 

събрание на „Свежест ” ООД – Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.24, ал.1 от Наредбата за реда 
упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества на Общински 
съвет – Враца, Покана № 9100-666/ 29.05.2012г. за редовно Общо събрание на „Свежест” ООД 
– Враца и мотиви, изложени в докладната записка 

  
РЕШИ: 

 
1.Определя следния начин на гласуване на инж. Николай Иванов – Кмет на Община 

Враца – упълномощено лице, съгласно Решение № 19 по Протокол № 3 от 27.12.2011г.: 
1.1.По т.І от Дневния ред: Отчет за търговската дейност и приемането и одобряването на 

ГФО на „Свежест” ООД – Враца за 2011г. – редовно ОС на съдружниците за 2011г.  
1.1.1.Отчет на управителя за търговската дейност на дружеството през 2011г. – да вземе 

решение за гласуване на място.  
1.1.2.Приемане и одобряване на годишния финансов отчет на „Свежест ” ООД – Враца 

за 2011г. – да вземе решение на място. 
1.1.3.Освобождаване на управителя от отговорност за дейността му като такъв за 2011г. 

– да вземе решение за гласуване на място.  
1.1.4.Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2011г.- да вземе решение за 

гласуване на място.  
1.1.5.Други – да вземе решение за гласуване на място. 
1.2. По т.ІІ от Дневния ред: Отчет за търговската дейност и приемането и одобряването 

на ГФО за 2011г. – повторно, поради получен отказ № 20110704133027/ 08.12.2011г. за 
обявяване на ГФО на дружеството за 2010г. в Търговския регистър: 

1.2.1.Отчет на управителя за търговската дейност на дружеството през 2010г. – да вземе 
решение за гласуване на място.  

1.2.2.Приемане и одобряване на годишния финансов отчет на „Свежест ” ООД – Враца 
за 2010г. – да вземе решение на място. 

1.2.3.Освобождаване на управителя от отговорност за дейността му като такъв за 2010г. 
– да вземе решение за гласуване на място. 

1.2.4.Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2010г.- да вземе решение за 
гласуване на място. 

1.2.5.Други – да вземе решение за гласуване на място.  
2. Възлага на упълномощеното лице да представи в Общински съвет – Враца в 7-дневен 

срок от провеждане на Общото събрание протокол от същото 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №173 
ЗА – 31 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №173 

 
2.Приемане на годишните финансови отчети за 2011 година на търговските 

дружества – лечебни заведения със 100 % общинско участие и Информация за финансово-
икономическите резултати от дейността за 2011 г. 
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Докладва: д-р Антонио Георгиев 
      Общински съветник  
 
Изказаха се: В.Драганов, Д.Димитрова, Цв.Дамяновска и М.Петрова. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 174 

  
ОТНОСНО: Приемане Годишен финансов отчет  за 2011 година и Информация за 

финансово-икономическите резултати за 2011 г. на „Комплексен онкологичен център – 
Враца” ЕООД  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.147, ал.2 във връзка с чл.137, ал.1 и чл.146, ал.3 
и от ТЗ, чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на 
Община Враца в търговските дружества  и при мотиви, подробно изложени в докладната 
записка 

РЕШИ: 
 

1. Приема Годишен финансов отчет за 2011 год. на „Комплексен онкологичен център – 
Враца” ЕООД . 

2. Приема Информация за финансово-икономическите резултати за 2011 г. на 
„Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД. 

3. Възлага на Управителя да предприеме необходимите действия по обявяване на 
Годишния финансов отчет за 2011 година, съгласно предвидения в закона ред. 

4. Избира за проверител-регистриран одитор за задължителна проверка и заверка на 
финансовия отчет на  „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД  за 2012 година 
Христина Колева от гр.Враца – диплом за правоспособност № 229. 

 
Приложение: Информация за финансово-икономическите резултати на „Комплексен 

онкологичен център – Враца” ЕООД . 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №174 
ЗА – 32 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №174 

Приложение 
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

за финансово-икономическите  резултати на „Комплексен онкологичен център – Враца” 
ЕООД /КОЦ/ за 2011 г. – лечебно заведение – търговско дружество със 100  % общинско 

участие  
 

 На основание изменение и допълнение на ЗЛЗ, през м.09.2010 г. с Решение № 760 от 
09.09.2010 г. на Общински съвет – Враца лечебното заведение е преименувано в „Комплексен 
онкологичен център – Враца” ЕООД.  
           Предметът на дейност на дружеството включва: Активно издирване, диагностициране, 
лечение и периодично наблюдение на болни със злокачествени заболявания, регистрация и 
диспансеризация на болни с онкологични заболявания, създаване и поддържане на раков 
регистър и др. 
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№ 
по 
ред 

Показател 
Отчет 
2011г. 
х.лв. 

Отчет 
2010 г. 
х.лв. 

1. Приходи от дейност 11 924 11 711  
2. Разходи за дейност  11500 11439 

   3. Финансов резултат след облагане   382     242 
4. Налични парични средства  6141   4491 
5. Краткосрочни вземания   517   807 
6. Краткосрочни задължения   1803    624 
7. Начислени ФРЗ и соц. осигуровки 3660 3808 

   
Предоставеният анализ за финансовото състояние на лечебното заведение е детайлно 

разработен, показващ постигнати много добри финансови показатели. 
  Видно от посочената информация, вземанията и наличните парични средства са повече 
от задълженията, което обезпечава погасяването им. Трябва да се отбележи, че има намаление в 
наличните материални запаси и краткосрочни вземания и увеличение в краткосрочните 
задължения /с 1 173 х.лв./ в сравнение с предходната година.  Това се дължи на факта, че през 
2011 г. МЗ предприе децентрализиране на търга за скъпоструващи лекарства по Наредба 34. На 
основание препоръките за провеждане на процедури за възлагане на обществените поръчки на 
МЗ и сключените договори с доставчиците е договорирано отложено плащане със срок от 180 
дни.  
   Приходите от дейност са увеличени с 213 х.лв. в сравнение с 2010 година, което се 
равнява на 1,82%.  46.02% от приходите са от здравни услуги на лечебното заведение, а 53.13% 
от финансиране. 

Разходите  за дейност за 2011 г.  са 11 500 х.лв., в т.ч.: 
-разходи за материали и медикаменти и храна на болни-    5 468 
-разходи за външни услуги                                                      1 336 
-разходи за амортизация                                                              860 
 -разходи за възнаграждения                                                    3 176 
-разходи за осигуровки                                                                484 
-разходи за алтернативни и местни данъци и такси            13 
- балансова стойност на продадени активи              26     
-други разходи                                                                              133  

 -финансови разходи                   4 
 
 В сравнение с 2010 година разходите са нараснали с 61 х.лв. в абсолютна стойност, или с 
0.06%. 
 Счетоводната печалба на дружеството за 2011 год. е в размер на 424 х.лв., а след 
начисляване и приспадане на корпоративния данък в размер на 42 х.лв. балансовата печалба 
остава 382 х.лв., което е със 140 х.лв. повече в сравнение с 2010 година. 
   

№ 
по 
ред 

Натурални, стойностни и медицински 
показатели 

Отчет 
2011 г. 
х.лв. 

Отчет 
2010 г. 
х.лв. 

1. Отчетна средна месечна брутна работна заплата 1394 1560 
2. Численост на персонала 175 177 

   3. Брой леглодни 45 887 47206 
4. Използваемост на болничните легла в % 79 81 
5. Средна продължителност на престоя 6 5 
6. Оборот на едно болнично легло 51 54 
7. Стойност на един преминал болен 1398 1316 
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Годишният финансов отчет за 2011 година е заверен от дипломиран експерт – 
счетоводител – Христина Колева.  

Годишният финансов отчет за 2012 година подлежи на задължителна заверка, съгласно 
изискванията на ЗС, поради което Общински съвет Враца е длъжен да избере такъв за 2012 
година, на основание чл.10, ал1, т.7 от Наредбата за упражняване на правата  на собственост на 
Община Враца в търговските дружества. 

Съгласно чл.48, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на 
Община Враца в търговските дружества едноличните търговски дружества с ограничена 
отговорност – лечебни заведения  не отчисляват дивидент за общината.  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 175 

  
ОТНОСНО: Приемане Годишен финансов отчет  за 2011 година и Информация за 

финансово-икономическите резултати за 2011 г. на „Специализирана болница за активно 
лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца”  ЕООД   

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.147, ал.2 във връзка с чл.137, ал.1 и чл.146, ал.3 

и от ТЗ, чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на 
Община Враца в търговските дружества  и при мотиви, подробно изложени в докладната 
записка 

РЕШИ: 
 

1. Приема Годишен финансов отчет за 2011 год. на „Специализирана болница за активно 
лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца”  ЕООД. 

2. Приема Информация за финансово-икономическите резултати за 2011 г. на 
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца”  
ЕООД. 

3. Възлага на Управителя да предприеме необходимите действия по обявяване на 
Годишния финансов отчет за 2011 година, съгласно предвидения в закона ред. 

4. Избира за проверител-регистриран одитор за задължителна проверка и заверка на 
финансовия отчет на  „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични 
заболявания – Враца”  ЕООД  за 2012 година Христина Колева от  гр.Враца – диплом за 
правоспособност № 229. 

 
Приложение: Информация за финансово – икономическите резултати на 

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца”  
ЕООД. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №175 
ЗА – 31 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №175 

Приложение 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

за финансово-икономическите  резултати „Специализирана болница за активно лечение 
на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца”  ЕООД   /СБАЛПФЗ/ за 2011 г. – лечебно 

заведение – търговско дружество със 100% общинско участие  
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  Предметът на дейност е активно издирване, диагностициране, лечение и периодично 
наблюдение  на болните от туберкулоза и хроничните неспецифични белодробни болести. 
  

№ 
по 
ред 

Показател 
Отчет 
2011 
х.лв. 

Отчет 
2010 
х.лв. 

1. Приходи от дейност 1 463 2 865 
2. Разходи за дейност   1 706  2 991 
3. Финансов резултат  след облагане    -243    -126 
4. Налични парични средства    413   665 
5. Краткосрочни вземания       75       97  
6. Краткосрочни задължения   93   136 
7. Начислени ФРЗ и социални осигуровки 912 1657 

 
  Приходите от дейността са в размер на 1 463 х.лв., като от тях приходите от услуги  са 
903 х.лв., а от финансирания са 555 х.лв.  
 Като цяло през 2011 година приходите са намалели с 49%, в сравнение с 2010 година, но 
структурите на приходите е променена значително:  

Докато през 2010 година приходите от финансиране са представлявали 77.10% от 
приходите от дейност, то през 2011 година те са само 38.04% от тях.  

Точно обратно е съотношението при приходите от услуги: 22.58% от приходите от 
дейност за 2010 година и 61.89% през 2011 година. 

Тази тенденция показва адекватна реакция при промяна на финансирането и търсене на 
възможности за повишаване на приходите, извън тези от НЗК. 

Разходите  за дейност  за 2011 г., са в размер на 1 706 х.лв, в т.ч.: 
-разходи за суровини , материали и медикаменти-    405 
-разходи за външни услуги                                           146 
-разходи за амортизация                                               191 
-разходи за възнаграждения                                         771 
-разходи за осигуровки                                                  141 
-други разходи                                                                 49 
- други финансови разходи                                              3 

Дружеството приключва с финансов резултат – загуба в размер на 243 х.лв. Предходната 
година също е приключена на загуба  в размер на 126 х.лв. 

Годишният финансов отчет за 2011 година е заверен от дипломиран експерт – 
счетоводител – Христина Колева.  

Забележка: При анализ на данните от ГФО 2011 година и отчитайки условията за 
заверка на ГФО, съгласно чл.38 и §1, т.15 от Закона за счетоводство дружеството не 
покрива поне два от посочените критерии и би трябвало да не подлежи на задължителна 
заверка за 2012 година. 

По принцип, като принципал на дружеството, Общински съвет – Враца би трябвало да 
избере регистриран експерт-счетоводител за заверка на отчета на дружеството за 2012 
година./в случая по преценка на ОбС/-чл.10, ал1, т.7 от Наредбата за упражняване на правата  
на собственост на Община Враца в търговските дружества. 
  Към годишния финансов отчет не е приложен доклад за дейността и анализ на някои 
специфични показатели за медицинските дружества, за да се направи съпоставката и анализа 
по-долу: 
 

№ 
по 
ред 

Натурални, стойностни и медицински 
показатели 

Отчет 
2011 г. 
х.лв. 

Отчет 
2010 г. 
х.лв. 

1. Отчетна средна месечна брутна работна заплата 941 1227 
2. Численост на персонала 67 94,5 
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   3. Брой леглодни 24 190 23 006 
4. Използваемост на болничните легла в % 82,84 67,77 
5. Средна продължителност на престоя 10,8 10,9 
6. Оборот на едно болнично легло 28,1 28,8 
7. Стойност на един преминал болен 760 1413 

 
 Въпреки промените от началото на 2011 година, съпоставката между резултатите за 2010 
г. и 2011 г. Показват, че броя леглодни през 2011 година е увеличен, а до голяма степен и в 
резултат на съкращението на персонала и намаляването на средната работна заплата е намалена 
и стойността на един преминал болен почти наполовина. 

Съгласно чл.48, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на 
Община Враца в търговските дружества  едноличните търговски дружества с ограничена 
отговорност – лечебни заведения  не отчисляват дивидент за общината.  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 176 

  
ОТНОСНО: Приемане Годишен финансов отчет  за 2011 година и Информация за 

финансово-икономическите резултати за 2011 г. на „Център за психично здраве – Враца” 
ЕООД 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.137, ал.1 и чл.147, ал.2 от ТЗ,  чл.10, ал.1, т.3 от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските 
дружества  и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема Годишен финансов отчет за 2011 год. на „Център за психично здраве – Враца” 
ЕООД. 

2. Приема Информация за финансово-икономическите резултати за 2011 г. на „Център за 
психично здраве – Враца” ЕООД. 

3. Възлага на Управителя да предприеме необходимите действия по обявяване на 
Годишния финансов отчет за 2011 година, съгласно предвидения в закона ред. 

 
Приложение: Информация за финансово – икономическите резултати на „Център за 

психично здраве – Враца” ЕООД. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №176 
ЗА – 31 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №176 

Приложение 
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

за финансово-икономическите  резултати „Център за психично здраве – Враца” ЕООД 
/ЦПЗ/ за 2011 г. – лечебно заведение –търговско дружество със 100% общинско участие  

 
 През м.Октомври`2010 г. на основание чл.26, чл.101, ал.1 и ал.6 и във връзка с чл.104 и 

чл.38 от Закона за лечебните заведения  дружеството е преобразувано от лечебно заведение  с 
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наименование „Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Враца” ЕООД в 
лечебно заведение „Център за психично здраве – Враца” ЕООД.   

 
Предметът на дейност е: спешна психиатрична помощ, диагностика и лечение на лица с 

психични разстройства, психотерапия и психо-социална рехабилитация, създаване и 
поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства и др. 

 
№ 
по 
ред 

Показател 
Отчет 
2011г. 
х.лв. 

Отчет 
2010 г. 
х.лв. 

1. Приходи от дейност 1438 1 134 
2. Разходи за дейност   1251 1 101 
3. Финансов резултат след облагане     169     30 
4. Налични парични средства   216     72 
5. Краткосрочни вземания    2       0 
6. Краткосрочни задължения 107   62 
7. Начислени ФРЗ и соц. осигуровки 629   597 

 
Съпоставени  2011 г. спрямо 2010 г. – приходите са увеличени с 304 х.лв., а разходите са 

увеличени с 150 х.лв.  
 Основно увеличението на приходите е от финансиране / +262х.лв./, което пък се дължи 
на осъвременена методика за остойностяване на извършените услуги – повишена е сумата за 
преминал през стационара пациент. 
 Краткосрочните задължения са увеличени, в сравнение със същия период на миналата 
година, но това е моментно състояние към 31.12. и това са текущи задължения. Наличните 
парични средства и краткосрочни вземания са в състояние да покрият  текущите плащания на 
дружеството. 

Разходите  за дейност  за 2011 г. са 1 251 х.лв.в т.ч: 
разходи за материали и медикаменти-    319 
разходи за външни услуги                        276 
разходи за амортизация                              19 
разходи за възнаграждения                      534 
разходи за осигуровки                                95    
други разходи                                                7 
финансови разходи      1     
В следствие на по-високия темп на нарастване на приходите, в сравнение с разходите, 

финансовия резултат за 2011 година е значително по-добър – печалба в размер на 169 х.лв. след 
облагане с данъци / със 139 х.лв. повече в сравнение с 2010 г./ 
 

№ 
по ред 

Натурални, стойностни и медицински 
показатели 

Отчет 
2011г. 
х.лв. 

Отчет 
2010 г. 
х.лв. 

1. Отчетна средна месечна брутна работна заплата 767.20 688.61 
2. Численост на персонала    56 58 

    3. Брой леглодни 21 085 26 443 
4. Използваемост на болничните легла в %      97.62 77.32 
5. Средна продължителност на престоя 14 19 
6. Оборот на едно болнично легло 25 15 
7. Стойност на един преминал болен 824.00 777.37 

 
 Предоставеният анализ за дейността  на лечебното заведение е детайлно разработен, с 

подробно отчитане на медицински и финансови показатели и съпоставка с предходна  
резултати от предходна година и причините за това. 
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Годишният финансов отчет за 2011 година не е заверен от дипломиран експерт – 
счетоводител, не подлежи на задължителна заверка, съгласно изискванията на ЗС. 

Съгласно чл.48, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на 
Община Враца в търговските дружества едноличните търговски дружества с ограничена 
отговорност  - лечебни заведения  не отчисляват дивидент за общината.  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 177 

  
ОТНОСНО: Приемане Годишен финансов отчет  за 2011 година и Информация за 

финансово-икономическите резултати за 2011г. на „Център за кожно – венерически 
заболявания  Враца” ЕООД 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.137, ал.1 и чл.147, ал.2 от ТЗ,  чл.10, ал.1, т.3 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските 
дружества  и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема Годишен финансов отчет за 2011 год. на „Център за кожно – венерически 
заболявания Враца” ЕООД. 

2. Приема Информация за финансово-икономическите резултати за 2011 г. на „Център за 
кожно – венерически заболявания  Враца” ЕООД. 

3. Възлага на Управителя да предприеме необходимите действия по обявяване на 
Годишния финансов отчет за 2011 година, съгласно предвидения в закона ред. 
 

Приложение: Информация за финансово – икономическите резултати на „Център за 
кожно – венерически заболявания Враца” ЕООД. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №177 
ЗА – 30 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №177 

Приложение 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

за финансово-икономическите  резултати „Център за кожно-венерически заболявания – 
Враца”  ЕООД /ЦКВЗ/ за 2011 г. – лечебно заведение – търговско дружество със 100% 

общинско участие  
   

През 2011 година с решение на Министъра на здравеопазването „ОДКВЗС” ЕООД е 
преобразуван в „Център за кожно-венерически заболявания” ЕООД. Леглата са редуцирани от 
25 на 10. 

Предмет на дейност – активно издирване, диагностициране, лечение, периодично 
наблюдение и рехабилитация на болни с кожни и венерически заболявания. 
 

№ 
по ред Показател 

Отчет 
2011 
х.лв. 

Отчет 
2010 
х.лв 

1. Приходи от дейност 286 698 
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2. Разходи за дейност  358 604 
3. Финансов резултат след облагане -72   85 
4. Налични парични средства     25    1 
5. Краткосрочни вземания   30   36 
6. Краткосрочни задължения   74   25 
7. Начислени ФРЗ и социални осигуровки 184  353 

 
Наличните парични средства и вземания обезпечават в значителна степен погасяването 

на задълженията. От посочените задължения в размер на 74 х.лв., 60 х.лв. са задълженията към 
Община Враца по предоставената финансова помощ. 

Приходите от дейността са в размер на 286 х.лв., като от тях приходите от услуги  са 248 
х.лв., а от  други приходи са 38 х.лв., в т.ч. приходи от финансирания - 9 х.лв.  

Като цяло през 2011 година приходите са едва 40.97%, в сравнение с тези от 2010 
година, като основно това се дължи на намаление на приходите от финансиране – с 444 х.лв. 

Разходите за дейност за 2011 г. са 358 х.лв., в т.ч.: 
разходи за материали и медикаменти-     40  
разходи за външни услуги                         87 
разходи за амортизация                             39  
разходи за възнаграждения                     154  
разходи за осигуровки                               30    
други разходи                                               8       
Дружеството приключва с финансов резултат – загуба в размер на 72 х.лв. Предходната 

година е приключена с печалба  в размер на 85 х.лв. след облагане. 
Годишният финансов отчет за 2011 година не е заверен от дипломиран експерт – 

счетоводител, не подлежи на задължителна заверка, съгласно изискванията на ЗС. 
 

  № 
по ред 

Натурални, стойностни и медицински 
показатели 

Отчет 
2011г. 
х.лв. 

Отчет 
2010 г. 
х.лв. 

1. Отчетна средна месечна брутна работна 
заплата 

540 758 

2. Средна численост на персонала    21 28 
    3. Брой леглодни      3 467 5408 

4. Използваемост на болничните легла в %    94.99 59.27 
5. Средна продължителност на престоя 6.70 7.44 
6. Оборот на едно болнично легло      51.50 29.08 
7. Стойност на един преминал болен 696.10 830.48 

   
Преобразуването на диспансера в център и намаляването на броя на легла от 25 на 10, 

дава отражения върху показаните по-горе показатели. Намален е броя на леглодните, като се е 
повишила тяхната използваемост. Направени са съкращения в персонала и намаляване на 
средствата за работна заплата. По-малка със 134,38 лв. е издръжката на един болен. Ако не се 
обсъдят възможности за трансформиране на предоставената финансова помощ от Община 
Враца, в размер на 60 х.лв. в увеличение на капитала или др., връщането на сумата би довело до 
трудности при обслужването на  текущите задължения на дружеството. 

Съгласно чл.48, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на 
Община Враца в търговските дружества едноличните търговски дружества с ограничена 
отговорност  - лечебни заведения  не отчисляват дивидент за общината.  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 178 

  
ОТНОСНО: Приемане Годишен финансов отчет  за 2011 година и Информация за 

финансово-икономическите резултати за 2011 г. на „ДКЦ-I  - Враца” ЕООД 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.137, ал.1 и чл.147, ал.2 от ТЗ, чл.10, ал.1, т.3 от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските 
дружества  и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема Годишен финансов отчет за 2011 г. на „ДКЦ-I – Враца” ЕООД. 
2. Приема Информация за финансово-икономическите резултати за 2011 г. на „ДКЦ-I – 

Враца” ЕООД. 
3. Възлага на Управителя да предприеме необходимите действия по обявяване на 

Годишния финансов отчет за 2011 година, съгласно предвидения в закона ред. 
 
Приложение: Информация за финансово – икономическите резултати на „ДКЦ-I  - 

Враца” ЕООД. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №178 
ЗА – 31 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №178 

Приложение 
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

за финансово-икономическите  резултати „ДКЦ-I  - Враца” ЕООД за 2011 г – лечебно 
заведение за доболнична помощ – търговско дружество със 100% общинско участие 

   
Предмет на дейност – осъществяване на специализирана извънболнична медицинска 

помощ.   
 

  .
 № 

по ред 
Показател Отчет 

2011 г. 
Отчет 
2010 г. 

1. Приходи от дейност 1 114 1 013 
2. Разходи за дейност 1 157 998 
3. Финансов резултат след облагане   -43 14 
4. Налични парични средства 4 6 
5. Краткосрочни вземания    125   82 
6. Задължения в т.ч.: 

- краткосрочни 
- дългосрочни  

   400 
127 
273 

  363 
123 
240 

7. Начислени ФРЗ и соц. осигуровки 845 761 
   

Задълженията бележат ръст, но предвид тежкото финансово състояние и необходимостта 
от плащане на огромни стари задължения, ведно с лихви и такси по съдебни дела, увеличението 
не е фрапиращо. 

 Приходите за 2011 година са в размер на 1 114 644лв., или със 102 х.лв. повече, в 
сравнение с 2010 година. От тях 135 239 лв. са от платени медицински услуги / 12.13%/ - при 
140 х.лв. за 2010 г.,  най-голям дял имат приходите от РЗОК – 857 507 лв. / 76.93%/ - при 751 
х.лв. за 2010 г. 
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Т.е увеличението на приходите идва основно от РЗОК, както и от осчетоводени други 
приходи: 13857,80 лв. -  провизия неизползвани отпуски, 25599,74 лв. – отписани задължения 
по давност и др. 
  Разходите  за отчетния период са 1 157 336 лв. по икономически елементи, в т.ч. 
            2011 г.     2010 г. 
 - за материали -              159 х..лв.  121 х.лв. 
 - за външни услуги -        92 х.лв.    91 х.лв. 
 - за амортизации –           22 х.лв.    17 х.лв. 
 - заплати   -                     719 х.лв.  652 х.лв. 
 - осигуровки –                126 х.лв.  109 х.лв. 
 - други разходи -              39 х.лв.      7 х.лв. 
Разходите са нараснали със 160 х.лв.,в сравнение с 2010 година.  
  Финансовият резултат е загуба – 42 692 лв.  
 Влияние върху размера на отчетената загуба оказват начислените разходи за 
обезщетение на бившия управител за неприсъствени дни, съгласно договор за управление и 
контрол в размер на 18 454,49 лв., начислени лихви за забавени плащания към доставчици в 
размер на 13 959,51 лв. и 10 439,30 лв. начислени суми за такси, неустойки и др. по 
изпълнителен лист от 16.08.2011 г., издаден на фирма  ЕТ„ЦЕНИТ – Тотка Петкова”. 
 Годишният финансов отчет за 2011 година не е заверен от дипломиран експерт – 
счетоводител, не подлежи на задължителна заверка, съгласно изискванията на ЗС. 

Съгласно чл.48, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на 
Община Враца в търговските дружества едноличните търговски дружества с ограничена 
отговорност  - лечебни заведения  не отчисляват дивидент за общината.  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 179 

  
ОТНОСНО: Приемане Годишен финансов отчет  за 2011 година и Информация за 

финансово-икономическите резултати за 2011 г. на „Медико-техническа лаборатория за 
зъбопротезиране” ЕООД  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.137, ал.1 и чл.147, ал.2 от ТЗ, чл.10, ал.1, т.3 от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските 
дружества  и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 
 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема Годишен финансов отчет за 2011 год. на „Медико-техническа лаборатория за 
зъбопротезиране” ЕООД . 

2. Приема Информация за финансово-икономическите резултати за 2011 г. на „Медико-
техническа лаборатория за зъбопротезиране” ЕООД . 

3. Възлага на Управителя да предприеме необходимите действия по обявяване на 
Годишния финансов отчет за 2011 година, съгласно предвидения в закона ред. 

 
Приложение: Информация за финансово – икономическите резултати на „Медико-

техническа лаборатория за зъбопротезиране” ЕООД . 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №179 
ЗА – 30 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №179 
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Приложение 
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

за финансово-икономическите  резултати „Медико-техническа лаборатория за 
зъбопротезиране” ЕООД /МТЛЗ/ за 2011 г – лечебно заведение за доболнична помощ –

търговско дружество със 100% общинско участие 
 
  Предмет на дейност – изработка на зъбни протези и апарати за ортодонтско лечение. 
 

№ 
по 
ред 

Показател 
Отчет 
2011 
х.лв. 

Отчет 
2010 
х.лв. 

1. Приходи от дейност    47    57 
2. Разходи за дейност    43    52 
3. Финансов резултат преди  облагане      4      5 
4. Налични парични средства      5    6 
5. Краткосрочни вземания      5      5 
6. Краткосрочни задължения      5    6 
7. Начислени ФРЗ  и соц. осигуровки     28     36 

 
  Приходите се формират само от дейността на дружеството. 
  Наличните парични средства са минимално намалени, в сравнение с предходната година. 
  Вземанията могат да обезпечат  погасяването на задълженията  към 31.12.2011 г.  
  

Разходите за персонала са намалени в сравнение с предходния отчетен период, като и 
наетия персонал е намален с 1бр. в края на годината в сравнение с началото на годината. Наети 
по трудово правоотношение са 4 лица към края на годината. По извънтрудови правоотношения 
/граждански договори/ работят 6  лица, като всички те са работещи пенсионери. 
 

  Разходите за отчетния период са 43 405 лв. по  икономически елементи, както 
следва: 
 - разходи за материали  и консумативи -  7 238 лв. 
 - разходи за външни услуги -                     6 958 лв. 
 - разходи за заплати на персонал             23 603 лв. 
 - разходи за осигуровки                              4 326 лв. 
           - други разходи                                           1 280 лв. 
 
  Финансовият резултат  от дейността на дружеството  към 31.12.2011 г. е печалба 
3 521.83 лв., но съпоставен с предходния отчетен период е намален. След начисляване на 
корпоративен данък в размер на 352.18 лв., нетния финансов резултат е 3 169.65 лв. 

 Като цяло през 2011 година е намален обема на дейността, което рефлектира както 
върху намаление на приходите, така и на разходите и крайния финансов резултат. Измененията 
обаче не са съществени. 

Съгласно чл.48, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на 
Община Враца в търговските дружества едноличните търговски дружества с ограничена 
отговорност  - лечебни заведения  не отчисляват дивидент за общината.  

 
При обсъждане на проекта за решение относно: Приемане Годишен финансов отчет  за 

2011 година и Информация за финансово – икономическите резултати за 2011 г. на 
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – Враца”  ЕООД се направи 
предложение да отпадне т.1 от проекта за решение. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 25 
ПРОТИВ – няма 
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4. 
 

Изменения Проект за решение, съгласно предложението на Д.Димитрова се подложи на 
гласуване при следния вот: 
ЗА – 16 
ПРОТИВ – 19 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7 
 

Г-жа Цв.Дамяновска направи мотивирано предложение за прегласуване на проекта за 
решение. Съгласно чл.67, ал.2 от Правилника за дейността на Общински съвет – Враца, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация проекта за решение се 
подложи на прегласуване. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 180 

  
ОТНОСНО: Приемане Годишен финансов отчет  за 2011 година и Информация за 

финансово – икономическите резултати за 2011 г. на „Медицински център за 
рехабилитация и спортна медицина – Враца”  ЕООД 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
РЕШИ: 

 
Не приема внесения проект за решение. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №180 
ЗА – няма 
ПРОТИВ – 19 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7 
НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ №180 

 
3. Приемане на годишните финансови отчети за 2011 година на търговските 

дружества  със 100 % общинско участие, Информация за финансово-икономическите 
резултати от дейността за 2011 г и препоръки за оптимизиране на дейността за 2012г.  

Докладва: Десислава Димитрова 
      Общински съветник 
Изказа се: В.Драганов. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 181 

  
ОТНОСНО: Приемане Годишен финансов отчет  за 2011 година на „БКС” ЕООД – 

Враца, информация и  препоръки за оптимизиране на дейността на дружеството през 2012 
година 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.147, ал.2 във връзка с чл.137, ал.1, т.3 и чл.146, 

ал.3  от ТЗ, във връзка с чл.10, ал.1, т.3 и т.7 и чл.48, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване 
на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и при мотиви, подробно 
изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 
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1. Приема Годишния финансов отчет за 2011 година на „БКС” ЕООД – Враца, търговско 
дружество  със  100 % общинско участие. 

2. Приема информация и препоръки за оптимизиране на дейността на дружеството през 
2012 година. 

3. Освобождава дружеството от внасяне на дивидент за 2011 година, като цялата 
реализирана печалба от дейността за финансовата 2011 година след данъчно облагане, да бъде 
използвана за реинвестиране в дружеството чрез закупуване на ДМА, свързани с основния 
предмет на дейност. 

4. Избира за проверител-регистриран одитор за задължителна проверка и заверка на 
финансовия отчет на „БКС” ЕООД – Враца за 2012 година Радинка Борисова Стоева от 
гр.София, Диплом за правоспособност № 0087/1992 г. 

5. Възлага на Управителя да предприеме необходимите действия по обявяване на 
Годишния финансов отчет за 2011 година, съгласно предвидения в закона ред. 

 
Приложение: Информация за финансово-икономическите резултати на „БКС” ЕООД – 

Враца и препоръки за оптимизиране на дейността на дружеството през 2012г.. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №181 
ЗА – 32 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №181 

Приложение 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
за финансово-икономическите резултати от дейността на „БКС – Враца” ЕООД – 
търговско дружество със 100%  общинско участие за 2011 година и препоръки за 

дейността 
 

I. Общи положения 
Съгласно нормативната база на Република България и на Община Враца, Общински 

съвет Враца, в качество на принципал,  ежегодно приема годишния отчет и баланса на 
едноличните търговските дружества с ограничена отговорност и 100% общинско участие в 
капитала, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане (чл.137, ал.1, т.3  от ТЗ; 
чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за упражняване на правата на собственост на община Враца в 
търговските дружества), одобрява годишния финансов отчет (ГФО) на едноличните 
акционерни дружества със 100% общинско участие в капитала, след заверка от назначения 
регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд 
„Резервен” и за разпределяне на дивидент и освобождаване от отговорност на управителя и на 
съвета на директорите (чл.221, т.т. 7 и 10 от Търговския закон; чл.11, ал.1, т.6 от Наредбата за 
упражняване на правата на собственост на община Враца в търговските дружества) както 
избира и освобождава дипломирания експерт-счетоводител на дружествата (чл.221, т.6 ТЗ;  
чл.10, ал.1, т.7,  чл.11, ал.1, т.5 НУСОВТД). 

Във връзка с изпълнение на цитираните правомощия, на основание чл.44, ал.2 от 
ЗМСМА, със Заповед № 545/05.05.2012г. кметът на Община Враца определи комисия в състав: 
Председател: Десислава Димитрова, Членове: Лев Митков, Петър Петров, Бойко Ничев, Златка 
Карамелска, Мариана Каменова, Митко Костов, Хенриета Георгиева, Калина Динкова, 
Цветелина Дамяновска и Борислав Стоев.  

По посочения в заповедта график, комисията проведе срещи с управителите на 
дружествата, на които бяха разгледани ГФО за 2011г. Комисията състави протокол със 
съответни констатации и препоръки и оформи Информация за финансово-икономическите 
резултати от дейността на търговските дружества с общинско участие за 2011 година и 
препоръки за дейността им. 
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С Решение на Общински съвет Враца и регистрация в съда, на територията на община 
Враца, са образувани дружества с общинско участие, от които 4 (четири) са със 100% общинско 
участие (без лечебните заведения) - „Благоустройство и комунално стопанство – Враца” ЕООД, 
„ Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Враца, РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД и  „Стоматологичен 
център – 1” ЕООД /в ликвидация/. 

Общинските търговските дружества изготвят ГФО съгласно изискванията на 
Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, Счетоводен 
стандарт 1 – представяне на финансови отчети. 

Трите дружества - „Благоустройство и комунално стопанство – Враца” ЕООД, „ 
Тролейбусен транспорт”  ЕООД, гр. Враца, РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД са предоставили на 
вниманието на Общински съвет Враца всички съставни части на финансовия отчет, заверени от 
дипломиран експерт-счетоводител, както и годишни доклади за дейността през 2011г. и 
доклади на независимия одитор, като последните два документа принципно не представляват 
част от годишния финансов отчет. 
 

II. Информация за финансово-икономическите резултати за 2011г. на  „БКС - 
Враца” ЕООД 

Предмет на дейност – строително-ремонта дейност, озеленяване, ремонт на зелени 
площи, строителни услуги, производство на бетонови и варови смеси, стоманобетонни и 
бетонни изделия, поддържане чистотата в гр. Враца и съставните села, производство на 
декоративни дръвчета, проектиране, търговска и външно-търговска дейност. 
Регистрирано с фирмено дело № 2414/1992 г.  

Дружеството е с едностепенна форма на управление и се управлява от временен 
управител – Момчил Младенов, назначен по договор от кмета на община Враца, с Решение № 
126/09.04.2012 г. на Общински съвет Враца. 
  

Финансовите резултати от дейността на дружеството към 31.12.2011 г. са: 

№ по 
ред Показател Мярка Отчет 

2011 г. 
Отчет 
2010 г. % 

1. Приходи от дейност х.лв. 2673 2745 -2.62 
2. Разходи от дейност х.лв. 2658 2737 -2.89 
3. Финансов резултат печалба/загуба х.лв. 15 8 +87.50 
4. Вземания х.лв. 420 324 +29.63 
5. Задължения х.лв. 519 635 -18.27 
6. Налични парични средства х.лв. 32 28 +14.29 
7. Среден брой персонал бр. 209 193 +8.29 
8. Средства за работна заплата х.лв. 1126 1143 -1.49 
9. Средна работна заплата лв. 355   

 
От изнесените данни се вижда, че като цяло и приходите и разходите са намалели в 

сравнение с 2010 година. Като цяло печалбата се е увеличила със 7 х.лв. 
Основен източник на приходи  на дружеството е Община Враца, поради спецификата на 

дейността и предоставяне на услуги за обслужване нуждите на общината – сметосъбиране, 
сметоизвозване, озеленяване, метене, миене, снегопочистване, хоризонтална и вертикална 
планировка, строително-ремонтни дейности и др.  

Най-голям дял в приходите от изброените услуги се падат на сметосъбирането и 
сметоизвозването – 1 019 лв. 

Голямо намаление бележат разходите за външни услуги, с 95 х.лв. – 15,15%, за 
амортизации с 30 х.лв. – 10,87%, за възнаграждения с 34 х.лв. – 3,43%, финансовите разходи с 
13 х.лв. – 36,11%. 

Вземанията са увеличени с 29.63%, в сравнение с 2010 г, но представляват текущи 
вземания, а не просрочени.  
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Задълженията са намалели с 18.27%,  в сравнение с 2010 година. Основно намалението 
се дължи на изплатени  задължения по лизингови договори в размер на 81 х.лв., в резултат на 
което задължението по тях към 31.12.2011 г. е намаляло на 85 х.лв.  

Кредитна линия от Уникредит Булбанк АД – гр.Враца, която се ползва от 2004 година - 
задълженията по нея, както към края на 2010 г., така и към края на 2011 година са в размер на 
163 х.лв. 
 Годишният финансов отчет за 2011 година е заверен от дипломиран експерт – 
счетоводител – Радинка Стоева.  

Годишният финансов отчет за 2012 година подлежи на задължителна заверка, съгласно 
изискванията на ЗС, поради което Общински съвет Враца е длъжен да избере такъв за 2012 
година, на основание чл.10, ал.1, т.7 от Наредбата за упражняване на правата  на собственост на 
Община Враца в търговските дружества. 
 

Препоръки:  
1. По отношение на фактурирани и непогасени задължения на Община Враца към 

дружеството към 30.04.2012г. в размер на 52 344.78 лв. – „Задължава кмета на Община Враца да 
предприеме незабавни действия по превеждане на задълженията на общината, натрупани до 
30.04.2012г, в размер на 52 344.78 лв. по сметка на дружеството. Да информира председателя на 
Общински съвет Враца и ПК по стопанка дейност и инвестиционна политика за предприетото.” 

2. По отношение на  липсата на движение по покриване на задълженията на 
дружеството по кредитна линия от Уникредит Булбанк АД – гр.Враца, в размер на 163 х.лв. – 
„Управителят на дружеството да предприеме незабавни действия по погасяване на 
задължението по кредитната линия, вкл. чрез насочване на преведените от Община Враца 
задължения на общината в размер на 52 344.78 лв.” 

3. По отношение на неизпълнено Решение №1010 по Протокол № 76 от 28.06.2011г – 
т.т.1 и 2 – „Кметът на Община Враца да внесе писмен отчет пред Общински съвет Враца, в 
едномесечен срок от приемане на настоящата информация, за изпълнението на Решение №1010 
по Протокол №76 от 28.06.2011г – т.т. 1 и 2” 

4. Да се търсят възможности за обновяване и допълване на автомобилния парк на 
дружеството, най-вече в частта за зимно поддържане. 

 
III. Разпределяне на печалбата и формиране на дивидент 
Съгласно чл.48, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на 

Община Враца в търговските дружества: „Едноличните търговски дружества с ограничена 
отговорност с изключение на лечебните заведения отчисляват дивидент за общината в размер 
на 50 процента от печалбата след данъчно облагане». 
 След преобразуване, съгласно Наредбата,  „Благоустройство и комунално стопанство – 
Враца” ЕООД дължи на общината дивидент в размер на 6 951.90 лв. 
 Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в 
търговските дружества предвижда възможност по предложение на контрольора или на ПК по 
стопанска дейност и инвестиционна политика, Общински съвет Враца да приеме друг ред за 
разпределение на печалбата, различен от чл.48 и чл.49 на същата. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 182 

  
ОТНОСНО: Приемане Годишен финансов отчет  за 2011 година на „Тролейбусен 

транспорт” ЕООД, информация и препоръки за оптимизиране на дейността на 
дружеството през 2012 година. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.147, ал.2 във връзка с чл.137, ал.1, т. и чл.146, 

ал.3 от ТЗ, във връзка с чл.10, ал.1, т.3 и т.7 и чл.48, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване 
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на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и при мотиви, подробно 
изложени в докладната записка 

РЕШИ: 
 

1. Приема Годишния финансов отчет за 2011 година на „Тролейбусен транспорт” ЕООД 
– Враца, търговско дружество  със  100 % общинско участие. 

2. Приема информация и препоръки за оптимизиране на дейността на дружеството през 
2012 година. 

3. Освобождава дружеството от внасяне на дивидент за 2011 година, като цялата 
реализирана печалба от дейността  за финансовата 2011 година след данъчно облагане, да бъде 
използвана за реинвестиране в дружеството чрез закупуване на ДМА, свързани с основния 
предмет на дейност. 

4. Избира за проверител-регистриран одитор за задължителна проверка и заверка на 
финансовия отчет на „Тролейбусен транспорт” ЕООД за 2012 година Виолета Илиева Иванова, 
Диплом за правоспособност № 0410/2001 г. 

5. Възлага на Управителя да предприеме необходимите действия по обявяване на 
Годишния финансов отчет за 2011 година, съгласно предвидения в закона ред. 

6. Освобождава от отговорност Управителя на „Тролейбусен транспорт” ЕООД. 
Приложение: Информация за финансово – икономическите резултати на „Тролейбусен 

транспорт” ЕООД – Враца и препоръки за оптимизиране на дейността на дружеството през 
2012г. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №182 
ЗА – 30 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №182 

Приложение 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
за финансово-икономическите резултати от дейността на „Тролейбусен транспорт” ЕООД 
– Враца - търговско дружество със 100% общинско участие за 2011 година и препоръки за 

дейността  
 

І. Общи положения 
Съгласно нормативната база на Република България и на Община Враца, Общински 

съвет Враца, в качество на принципал,  ежегодно приема годишния отчет и баланса на 
едноличните търговските дружества с ограничена отговорност и 100% общинско участие в 
капитала, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане (чл.137, ал.1, т.3  от ТЗ; 
чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за упражняване на правата на собственост на община Враца в 
търговските дружества), одобрява годишния финансов отчет (ГФО) на едноличните 
акционерни дружества със 100% общинско участие в капитала, след заверка от назначения 
регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд 
„Резервен” и за разпределяне на дивидент и освобождаване от отговорност на управителя и на 
съвета на директорите (чл.221, т.т.7 и 10 от Търговския закон; чл.11, ал.1, т.6 от Наредбата за 
упражняване на правата на собственост на община Враца в търговските дружества) както 
избира и освобождава дипломирания експерт-счетоводител на дружествата (чл.221, т.6 ТЗ;  
чл.10, ал. 1, т.7,  чл.11, ал. 1, т.5 НУСОВТД). 

Във връзка с изпълнение на цитираните правомощия, на основание чл. 44, ал. 2 от 
ЗМСМА, със Заповед № 545/05.05.2012г. кметът на Община Враца определи комисия в състав: 
Председател: Десислава Димитрова, Членове: Лев Митков, Петър Петров, Бойко Ничев, Златка 
Карамелска, Мариана Каменова, Митко Костов, Хенриета Георгиева, Калина Динкова, 
Цветелина Дамяновска и Борислав Стоев.  
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По посочения в заповедта график, комисията проведе срещи с управителите на 
дружествата, на които бяха разгледани ГФО за 2011г. Комисията състави протокол със 
съответни констатации и препоръки и оформи Информация за финансово-икономическите 
резултати от дейността на търговските дружества с общинско участие за 2011 година и 
препоръки за дейността им. 

С Решение на Общински съвет Враца и регистрация в съда, на територията на община 
Враца, са образувани дружества с общинско участие, от които 4 (четири) са със 100% общинско 
участие (без лечебните заведения) - „Благоустройство и комунално стопанство – Враца” ЕООД, 
„ Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Враца, РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД и  „Стоматологичен 
център – 1” ЕООД, в ликвидация. 

Общинските търговските дружества изготвят ГФО съгласно изискванията на 
Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, Счетоводен 
стандарт 1 – представяне на финансови отчети. 

Трите дружества - „Благоустройство и комунално стопанство – Враца” ЕООД, 
„Тролейбусен транспорт”  ЕООД, гр. Враца, РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД са предоставили на 
вниманието на Общински съвет Враца всички съставни части на финансовия отчет, заверени от 
дипломиран експерт-счетоводител, както и годишни доклади за дейността през 2011г. и 
доклади на независимия одитор, като последните два документа принципно не представляват 
част от годишния финансов отчет. 
 

ІІ. Информация за финансово-икономическите резултати за 2011г. на  „Тролейбусен 
транспорт” ЕООД – Враца 

Дружеството е с предмет на дейност: превоз на пътници, търговска реклама и 
производствена дейност и услуги със 100 % участие на Община Враца. Регистрирано с ф.д. № 
3591/1991 г. 

Дружеството е с едностепенна форма на управление и се управлява управител – Илиян 
Йончев, назначен по договор от кмета на община Враца, с Решение № 92 от 27.03.2012г. на 
Общински съвет Враца. 
 
 Финансовите резултати от дейността на  дружеството към 31.12.2011 г. са: 
 

№ по 
ред Показател Мярка Отчет 

2011 г. 
Отчет 
2010 г. % 

1. Приходи от дейност х.лв. 1798 1694 +6.14 
2. Разходи от дейност х.лв. 1797 1692 +6.21 
3. Финансов резултат печалба/загуба х.лв. 1 2 -50.00 
4. Вземания х.лв. 70 36 +94.44 
5. Задължения х.лв. 141 114 +23.68 
6. Налични парични средства х.лв. 403 376 +7.18 
7. Среден брой персонал бр. 98 104  
8. Средства за работна заплата х.лв. 965 945 +2.12 
9. Средна работна заплата лв. 482 440  

 
  Като цяло приходите и разходите бележат темп на нарастване с около 6% в сравнение с 
2010 г. В абсолютна стойност приходите са нарастнали със 104 х.лв., като основно 
увеличението идва от по-голям приход от услуги.В същото време са увеличени основно 
разходите за материали /най-много за ел.енергия и резервни части/ и външни услуги, при 
останалите разходи няма големи отклонения. Реализираният финансов резултат е по-малък в 
сравнение с този, отчетен през 2010 година – само 1 х.лв.  
Основна причина е нарастването на разходите за резервни части /с 19х.лв./ и други /с 23 х.лв./, 
както и увеличението на разходите за външни услуги с 25 х.лв. 

Годишният финансов отчет за 2011 година е заверен от дипломиран експерт – 
счетоводител – Виолета Иванова.  
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Забележка: При анализ на данните от ГФО 2011 година и отчитайки условията за заверка 
на ГФО, съгласно чл.38,  и §1, т.15 от Закона за счетоводство дружеството не покрива поне два 
от посочените критерии и не подлежи на задължителна заверка за 2012 година, но Общински 
съвет може да реши отчета да бъде заверен, въпреки това. 
 

Препоръки:  
1. По отношение на неизпълнени финансови задължения на Община Враца по Бюджет 

2011 към дружеството – „Кметът на община Враца да внесе писмен отчет пред Общински съвет 
Враца, в едномесечен срок от приемане на настоящата информация, за неизпълнението на 
финансови задължения на Община Враца по Бюджет 2011г.  към дружеството”; 

2. Да се предприемат действия по подготовка на проект за „Наредба за реда и условията 
за превоз на пътници на територията на община Враца”, от Постоянна комисия по 
законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, 
предотвратяване и установяване конфликт на интереси и ПК по стопанска дейност и 
инвестиционна политика, с експертното съдействие на управителя на дружеството; 

3. По отношение на разширяване на контактната мрежа и увеличаване и обновяване на 
тролейбусния парк – Управителят на дружеството, Общински съвет Враца и общинска 
администрация, със съдействието на Областна администрация – Враца, да търсят форми, в 
приоритетите на регионалното планиране да се включи подкрепа за обновяване и разширяване 
на екологичния транспорт в града, с оглед създаване на предпоставки за кандидатстване с 
проекти по съответни  европейски програми като и да се проследи възможността за 
разработването на проекти за екологичен градски транспорт, които да могат да се финансират 
от Оперативна програма „Околна среда”. 

4. Управителят на дружеството да проучи възможностите за увеличаване на приходите 
чрез по-пълно използване възможностите на „Тролейбусен транспорт” за рекламна дейност; 

   
III. Разпределяне на печалбата и формиране на дивидент 
Съгласно чл.48, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на 

Община Враца в търговските дружества: „Едноличните търговски дружества с ограничена 
отговорност с изключение на лечебните заведения отчисляват дивидент за общината в размер 
на 50 процента от печалбата след данъчно облагане». 

След преобразуване, съгласно Наредбата, „Тролейбусен транспорт” ЕООД – Враца –
дължи на общината дивидент в размер на 718.14 лв. 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в 
търговските дружества предвижда възможност по предложение на контрольора или на ПК по 
стопанска дейност и инвестиционна политика, Общински съвет Враца да приеме друг ред за 
разпределение на печалбата, различен от чл.48 и чл.49 на същата. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 183 

  
ОТНОСНО: Приемане Годишен финансов отчет  за 2011 година на РТВ „Вестител” 

– Враца” ЕАД, информация  и  препоръки за оптимизиране на дейността на дружеството 
през 2012 година. 

  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.221,т.6 и т.7 от ТЗ,  във връзка с чл.11, ал.1, т.5 и 

т.6  от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в 
търговските дружества и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
1. Приема Годишния финансов отчет за 2011 година на РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД, 

търговско дружество  със  100 % общинско участие. 
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2. Приема информация и препоръки за оптимизиране на дейността на дружеството през 
2012 година. 

3. Дава съгласие  да се извършат необходимите счетоводни записвания за покриване на 
„Непокрита загуба от минали години” с  реализираната печалба за 2011 година  и 
„Неразпределена печалба от минали години”. 

4. Избира за проверител-регистриран одитор за задължителна проверка и заверка на 
финансовия отчет на РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД за 2012 година Виолета Илиева Иванова, 
Диплом за правоспособност № 0410/2001 г. 

5. Възлага на Управителя да предприеме необходимите действия по обявяване на 
Годишния финансов отчет за 2011 година, съгласно предвидения в закона ред. 

6. Освобождава от отговорност Управителя на РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД. 
    

Приложение: Информация за финансово – икономическите резултати на РТВ 
„Вестител” ЕАД - Враца и препоръки за оптимизиране на дейността на дружеството през 
2012г.. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №183 
ЗА – 31 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №183 

Приложение 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
за финансово-икономическите резултати от дейността на РТВ „Вестител” – Враца” 
ЕАД - търговско дружество със 100%  общинско участие за 2011 година 

и препоръки за дейността  
 

І. Общи положения 
Съгласно нормативната база на Република България и на Община Враца, Общински 

съвет Враца, в качество на принципал,  ежегодно приема годишния отчет и баланса на 
едноличните търговските дружества с ограничена отговорност и 100% общинско участие в 
капитала, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане (чл.137, ал.1, т.3  от ТЗ; 
чл. 10, ал.1, т.3 от Наредбата за упражняване на правата на собственост на община Враца в 
търговските дружества), одобрява годишния финансов отчет (ГФО) на едноличните 
акционерни дружества със 100% общинско участие в капитала, след заверка от назначения 
регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд 
„Резервен” и за разпределяне на дивидент и освобождаване от отговорност на управителя и на 
съвета на директорите (чл.221, т.т.7 и 10 от Търговския закон; чл.11, ал.1, т.6 от Наредбата за 
упражняване на правата на собственост на община Враца в търговските дружества) както 
избира и освобождава дипломирания експерт-счетоводител на дружествата (чл.221, т.6 ТЗ;  
чл.10, ал.1, т.7,  чл.11, ал.1, т.5 НУСОВТД). 

Във връзка с изпълнение на цитираните правомощия, на основание чл.44, ал.2 от 
ЗМСМА, със Заповед № 545/05.05.2012г. кметът на Община Враца определи комисия в състав: 
Председател: Десислава Димитрова, Членове: Лев Митков, Петър Петров, Бойко Ничев, Златка 
Карамелска, Мариана Каменова, Митко Костов, Хенриета Георгиева, Калина Динкова, 
Цветелина Дамяновска и Борислав Стоев.  

По посочения в заповедта график, комисията проведе срещи с управителите на 
дружествата, на които бяха разгледани ГФО за 2011г. Комисията състави протокол със 
съответни констатации и препоръки и оформи Информация за финансово-икономическите 
резултати от дейността на търговските дружества с общинско участие за 2011 година и 
препоръки за дейността им. 

С Решение на Общински съвет Враца и регистрация в съда, на територията на община 
Враца, са образувани дружества с общинско участие, от които 4 (четири) са със 100% общинско 
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участие (без лечебните заведения) - „Благоустройство и комунално стопанство – Враца” ЕООД, 
„ Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Враца, РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД и  „Стоматологичен 
център – 1” ЕООД, в ликвидация. 

Общинските търговските дружества изготвят ГФО съгласно изискванията на 
Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, Счетоводен 
стандарт 1 – представяне на финансови отчети. 

Трите дружества - „Благоустройство и комунално стопанство – Враца” ЕООД, 
„Тролейбусен транспорт”  ЕООД, гр. Враца, РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД са предоставили на 
вниманието на Общински съвет Враца всички съставни части на финансовия отчет, заверени от 
дипломиран експерт-счетоводител, както и годишни доклади за дейността през 2011г. и 
доклади на независимия одитор, като последните два документа принципно не представляват 
част от годишния финансов отчет. 
 

ІІ. Информация за финансово-икономическите резултати за 2011г. на  РТВ 
„Вестител” – Враца” ЕАД 

Дружеството е правоприемник на „Информационен център” ЕАД - Враца, регистрирано 
по ф.д. № 130/2000 г. и вписано в търговския регистър с удостоверение № 
20080815110215/15.08.2008 год. въз основа на Решение  № 196/2008 г. на Общински съвет 
Враца. 

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

Дружеството е с едностепенна форма на управление и се управлява от Съвет на 
директорите, представляван от Изпълнителен директор. С Решение № 133 от 24.04.2012г., 
Общински съвет Враца преизбра членовете на Съвета на директорите, в състав: Румяна 
Борисова Попова, Мариана Антимова Досова и Георги Иванов Георгиев. 
  

Финансови резултати от дейността на дружеството към 31.12.2011 г.:   
 

№ 
по 
ред 

Показател Мярка Отчет 
2011 г. 

Отчет 
2010 г. % 

1. Приходи от дейност х.лв. 140 154 -9.09 
2. Разходи от дейност х.лв. 139 153 -9.15 
3. Финансов резултат печалба/загуба х.лв. 1 1 - 
4. Вземания х.лв. 344 333 +3.30 
5. Задължения х.лв. 86 115 -25.22 
6. Налични парични средства х.лв. 9 10 -10.00 
7. Среден брой персонал бр. 7 11 -36.36 
8. Средства за работна заплата х.лв. 76 83 -8.43 
9. Средна работна заплата лв. 488 480 +1.67 

 
Дружеството реализира намаление на приходите и разходите с около 9%, в сравнение с 

2010 година. Приходите са намалели с 14 х.лв., а разходите – също с 14 х.лв.  
Финансовият резултат е 1 х.лв., няма промяна в сравнение с 2010 година.  

Персоналът е намален с 4 бр., в резултат на което са намалели и разходите за работни 
заплати и свързаните с тях осигурителни вноски. 
В годишния доклад не се анализира какво е предприето по събиране на просрочените вземания 
в размер на 328 х.лв. 

Увеличени са задълженията на дружеството – 13 х.лв. задължения към доставчици, (с 8 
х.лв. повече в сравнение с 2010 година); 53 х.лв. – осигурителни задължения и 17 х.лв. данъчни 
задължения – по-голямата част от които са просрочени. 

Годишният финансов отчет за 2011 година е заверен от дипломиран експерт – 
счетоводител – Виолета Иванова. 
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Годишният финансов отчет за 2012 година подлежи на задължителна заверка, съгласно 
изискванията на ЗС, поради което Общински съвет Враца е длъжен да избере такъв за 2012 
година, на основание чл.10, ал.1, т.7 от Наредбата за упражняване на правата  на собственост на 
Община Враца в търговските дружества. 

 
Препоръки: 
1. По отношение на несъбирани просрочени вземания в размер на 378 х.лв. „Съветът на 

директорите на РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД, чрез изпълнителния директор да внесе, в 
едномесечен срок от приемане на информацията за 2011г., писмен доклад до председателя на 
Общински съвет,  ПК по стопанска дейност и инвестиционна политика и ПК по 
законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, 
предотвратяване и установяване конфликт на интереси, за предприетите до момента действия 
за събиране на просрочените вземания в размер на 378 х.лв. както и конкретни, законово 
обосновани действия в тази връзка, с оглед недопускане на изтичане на давностния срок за 
завеждане на дела по актове на АДФИ”; 

2. По отношение на констатираното намаляване на приходите, основно във връзка с 
конкурентноспособността на дружеството във външната среда - „Изпълнителният директор на 
дружеството да актуализира бизнес-плана, в тази му част, с конкретни мерки за укрепване, 
разширяване на абонатите и увеличаване на приходите; 

3. По отношение на натрупаните проблеми в дружеството – „Председателят на 
Общински съвет Враца  да свика съвместно заседание на ПК по стопанска дейност и 
инвестиционна политика и ПК по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете 
на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт на интереси, с участието на 
Съвета на директорите и експерти по темите, за обсъждане на проблемите и набелязване на 
конкретни мерки за стабилизиране на общинското дружество. 

 
4. Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на 

Общински съвет – Враца. 
Докладва: инж.Петя Аврамова 

      Председател на Общински съвет-Враца  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 184 
  
ОТНОСНО: Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от 

Председателя на Общински съвет – Враца 
 

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21,ал.1,т.23 във връзка с чл.26, ал.3, т.2 предложение първо от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация 

 
РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие Председателят на Общински съвет – Враца – инж. Петя Аврамова  да 

ползва част от платения годишен отпуск в размер на 5 работни дни за периода  от 25.06.2012 до 
29.06.2012 г. 

2. Определя през времето на ползване на платения годишен отпуск, Председателят на 
общинския съвет да се замества от Малина Николова – Зам.председател на Общински съвет – 
Враца. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №184 
ЗА – 30 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 



 24 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №184 
 
5. Върнато от Областния управител за ново обсъждане Решение №155 по Протокол 

№ 12 от 22.05.2012г. на Общински съвет – Враца. 
Докладва: инж.Петя Аврамова 

      Председател на Общински съвет-Враца 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 185 
  
ОТНОСНО: Върнато за ново обсъждане от Областния управител на Област Враца 

Решение № 155 по Протокол № 12 от проведено заседание  на Общински съвет – Враца на 
22.05.2012г.  
   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.79, ал.3 от Правилника за дейността на Общински 
съвет – Враца,  неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и при 
мотиви, изложени в Заповед № 214 от 05.06.2012г. на Областния управител на Област Враца,  
 

РЕШИ: 
 

 Отменя Решение № 155 по Протокол № 12 от 22.05.2012 г. на Общински съвет – Враца. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №185 
ЗА – 32 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №185 

 
След изчерпване на дневния ред, Председателя на Общинския съвет – Враца закри 

заседанието в 11,20 часа. 
 

 
 

 
инж. Петя Аврамова 
Председател на Общински съвет – Враца   
  
 
     
Изготвил протокола: 
   Цветелина Йорданова  


