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ИНФОРМАЦИЯ  
за текущото състояние на „Държавна консолидационна компания” ЕАД, 

гр. София, неговата стратегия и цели. 
 
„ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД (ДКК ЕАД) е дружество със 

100% държавно участие, в което министърът на икономиката, упражнява правото на 
собственост на държавата в капитала му. 

Дружеството е с основен предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и 
продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и 
продажба на облигации, отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на 
дружеството, както и всяка друга производствена и търговска дейност, незабранена от 
закона и капитал в размер на 892 194 488 лева, разпределен в 891 572 985  бр. поименни 
акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка една. 

Стратегията на дружеството е свързана с ефективното управление на недвижимите 
имоти и участия в други търговски дружества, възложените дейности и възможностите за 
включване на нови дружества и активи под контрола на ДКК. Осигуряването на 
благоприятна бизнес среда и нови работни места следва да е приоритет за ръководството. 
Предвид пазарните процеси, стратегиите са свързани с оптимизиране на разходите и 
дейностите в дъщерните дружества. 

Стратегията за развитие на ДКК ЕАД включва и насърчаването на инвестиции в 
страната, включително и с прилагането на мерки, залегнали в Закона за насърчаване на 
инвестициите (ЗНИ). Чрез развитие на своята стопанска дейност, дружеството следва да 
създава добавена стойност и нови работни места. Това гарантира еквивалентността на 
престациите и защитата интереса на държавата.  

ДКК ЕАД изпълнява и стратегически проекти, възложени от Министерския съвет, 
включително дейности по ремонт и реконструкция на язовирните стени и съоръженията към 
тях, с оглед осигуряване на безопасната им експлоатация.  

Съгласно чл. 37 от Закона за счетоводството финансовите отчети на дружеството 
подлежат на независим финансов одит от регистрирани одитори. Последният заверен 
финансов отчет е към 31.12.2020 г., с отчетен финансов резултат от дейността на 
дружеството -  печалба в размер на 18 440 хил. лв., при реализирани приходи (общо) в 
размер на 64 014 хил. лв. и отчетени разходи (общо) в размер на 45 466 хил. лв. 

През 2020 г. приходите от оперативна дейност нарастват многократно, което се дължи 
на увеличение на запасите от продукция и незавършеното производство, отчитани като 
приходи поради несъвпадение на периодите, в които се  реализират съответните приходи 
и разходи. Характерно за отчетния период е намалението на приходите от участия в 
дъщерни, асоцииране и смесени предприятия – 10,67%. Приходите от други инвестиции, 
заеми и признати като нетекущи активи са нараснали повече от 2 пъти.  

Дружеството отчита и ръст при приходите от други лихви и финансови приходи – 
21,46%. 

Разходите на ДКК ЕАД нарастват с повече от 10 пъти през 2020 г. в следствие на ръста 
на разходи за външни услуги, поради извършваните СМР на дружеството по проекти за 
строителство и за ремонт на  язовири.  

Дълготрайните материални активи бележат ръст през отчетния период, дължащ се на 
предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане. Същото се отнася и за краткотрайните 
материални активи, чиито ръст е свързан с извършваните строително–монтажни дейности. 

Към 31.12.2020 г. активите на дружеството нарастват с 6%, а собственият капитал – с 
1,9%. 



Общата задлъжнялост е в размер на 214 598 хил. лв., като задълженията до една 
година са 52 033 хил. лв., а над една година 162 565 хил. лв.  Общата задлъжнялост през 
отчетния период бележи ръст от 38,53% .  

Размерът на текущите (краткотрайни) активи е 811 846 хил. лв.  
В резултат на дейността, дружеството формира коефициент на ликвидност, като 

съотношение на текущи активи спрямо задължения, в размер на 15,6. 
Финансовата автономност към 31.12.2020 г. като отношение на собствения капитал 

към задължения-общо  е  4,85.  
Възвращаемостта на собствения капитал за 2020 г. е 1,77%, а рентабилността на 

активите – 1,47%. 
Постигането на целите на ДКК ЕАД е обвързано с правилното управление на 

финансовите ресурси, като се финансират приоритетно ключови инвестиционни проекти, 
реализира се максимална събираемост на вземанията и се изпълняват задължения  в 
законоустановените срокове, генерират се приходи, а оттам и печалба и се инвестира в 
рентабилни инвестиции. 

През последните 5 години ДКК ЕАД се утвърждава като холдингова структура, която 
успешно осъществява политиката на държавата по отношение на дъщерните дружества на 
ДКК ЕАД.  

В структурата на ДКК ЕАД влизат следните дъщерни дружества: „Вазовски 
машиностроителни заводи“ ЕАД, „Кинтекс“ ЕАД, „Нити“ ЕАД, „Авионамс“ АД, „Монтажи“ ЕАД, 
„Ел Би Булгарикум“ ЕАД, „Еко Антрацит“ ЕАД, „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД, „Национален 
институт за изследване и сертификация“ ЕООД, „Институт по маркетинг“ ЕООД, „Учебно 
консултантски комплекс“ ЕООД (л), „Стопански търговски комплекс“ ЕООД (л), „Горубсо 
Рудозем“ ЕАД (н), „Овча купел“ ЕООД (л), „Тежко машиностроене“ АД (л) и „Консолид 
комерс“ ЕАД (л). 

 Водещи за дружеството са дейностите свързани с: 

- придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и 
чуждестранни дружества, свързани с осигуряване на максимален положителен ефект 
за държавата от притежаваната от нея собственост; 

- отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството; 

- постигане на по-добър финансов ефект от управлението на паричните средства, 
което да способства за постигането на по-висока печалба; 

- универсален правоприемник на преобразувани неефективни търговски дружества с 
държавно участие в капитала чрез вливането или апортирането им в ДКК ЕАД  ЕАД,  
с цел оптимизиране на разходи; 

- насърчаване на инвестициите в страната, включително и с прилагането на мерки, 
залегнали в Закона за насърчаване на инвестициите чрез предлагане на 
инвеститорите на подходящи терени и имоти за развитие на бизнес, създаване на 
добавена стойност и работни места; 

- дейности, възложени съгласно Закона за водите и Решение на Министерския съвет 
№ 495/13.07.2018 г. 

Годишните финансови отчети на Дружеството са публикувани в Търговския регистър 
и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. 

Информация за предприятието, неговата стратегия и цели, може да се намери и на 
следния интернет адрес: https://stateconsolidationcompany.bg/. 

 
 


