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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 Годишният обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2020 г. е 

изготвен в съответствие с изискванията на чл. 30 от Закона за публичните предприятия 

(ЗПП) (Обн. ДВ, бр.79/2019 г.) и чл. 22 от Правилника за прилагане на Закона за 

публичните предприятия (ППЗПП) (Обн. ДВ, бр.40 /2020).  

 

 Приемането и изпълнението на ЗПП и ППЗП е елемент от приетия през 2018 г. от 

правителството План за действие, включващ мерки в отговор на намеренията на 

Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към 

Банковия съюз. От средата на 2020 г. Агенцията за публичните предприятия и контрол 

(АППК) изпълнява съвместно с Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие (ОИСР)  проект „Подкрепа на изпълнението на реформата на държавните 

предприятията в България“ по Програмата за подкрепа на структурни реформи на 

Европейския съюз. Проектът има за цел да подпомогне прилагането на ключовите 

разпоредби на новия Закон за публичните предприятия в съответствие с добрите практики 

за управление на държавните предприятия, както и да допринесе за институционалните, 

административните и поддържащи растежа структурни реформи в страната.  
 

 Като орган, определен за координационно звено в процеса по привеждане на 

практиките в управлението на публичните предприятия,  в съответствие със стандартите 

на Насоките на ОИСР за корпоративно управление на държавните предприятия, АППК 

изготвя Годишен обобщен доклад за държавните публични предприятия. 

 

 В Годишния обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2020 г. са 

описани характеристиките на държавния портфейл, направен е  преглед на резултатите от 

дейността на държавните публични предприятия през отчетната година и степента на 

прилагане на стандартите за корпоративно управление и оповестяване. Включена е 

информация за осъществени реформи. Отделно са представени публичните предприятия, 

категоризирани като „големи“ с постигнати резултати, пазарен дял, изследвания за 

удовлетвореност на клиентите, значими събития. 

 

Годишният доклад е изготвен въз основа на данни от годишните отчети на 

публичните предприятия и със съдействието на публичните предприятия и на органите, 

упражняващи правата на държавата, които предоставиха на Агенцията за публичните 

предприятия и контрол необходимата допълнителна информация.  

 

 

2. ДЪРЖАВЕН ПОРТФЕЙЛ В ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1. Преглед на държавния портфейл 

В края на 2020 г. държавата упражнява доминиращо влияние в 264  публични 

предприятия, представляващи търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в 

капитала, включително дъщерните им дружества и държавни предприятия, създадени със 

специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от ТЗ. Броят на заетите лица в публичните 

предприятия е около 127 500 по данни от годишните финансови отчети на публичните 

предприятия за 2020 г. 
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Държавните публични предприятия  работят в 18 сектора на икономиката, според 

класификацията на икономическите дейности на Националния статистически институт по 

сектори. Преобладаващата част от тях оперират като търговски дружества – 246 на брой. 

Държавните предприятия по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон са 18 на брой 

публични предприятия. 

Категоризирани като „големи“, съгласно критериите в Закона за счетоводството, са 

48 публични предприятия. От тях, според правната форма, 38 са търговски дружества, а 

10 държавни предприятия. 

 
 

 
 

 

В настоящия доклад за оценка на публичните 

предприятия е използван методът балансова 

стойност на собствения капитал. 

Общата стойност на собствения капитал на 

публичните предприятия към 31.12.2020 г. е      

23 730 млн. лв., и е с 2 606 хил. лв. повече от 

стойността за 2019 г. Увеличението на 

стойността на собствения капитал на целия 

портфейл в голяма степен се дължи на капитала 

на новорегистрираното дружество „Български 

ВиК Холдинг“ ЕАД (1 млрд. лева). 

 

В началото на 2020 г. Народното събрание взе решение относно предприемане на 

необходимите мерки за нормално функциониране на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, 

отчитайки факта, че увеличението на капитала е една от приоритетните мерки, чието 

реализиране значително ще подобри финансовите показатели на дружеството. Съветът на 

директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД взе решение за увеличение на 

основния капитал на  предприятието със сумата от 598 млн. лева. Сумата се получава след 

65
28

6

15
10 10

2

6
4

2

3 1 1 1

53
9

14

2 5

7

2

2 3
8

1 1

1 1 1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Портфейл 
(публични предприятия)

С над 50% държавно участие Дъщерни предприятия Държавни предприятия по чл. 62, ал.3 от ТЗ

921 1282 1965 3749 431 149
13856

464 447 26 64 2 42 15 89 12 217

Портфейл

(по собствен капитал, млн.лв.)

19

20

21

22

23

24

2016 2017 2018 2019 2020

Стойност на портфейла
(млн. лв.)



 
6 

апортиране на задължения на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД със същия размер към 

„Български енергиен холдинг“ ЕАД. 

С решение на Министерския съвет, дългът на „Холдинг БДЖ“ ЕАД към 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в размер на 

219 млн. лева е трансформиран в увеличение на собствения капитал. 

Министърът на икономиката, със свое решение, е увеличил капитала на „Държавна 

консолидационна компания“ ЕАД с 567 240 лева - от 891 005 745 лева на 891 572 985 лева 

чрез непарична вноска, като са издадени нови 567 240 броя поименни акции – всяка с 

право на един глас и с номинална стойност 1 лев, които са придобити от държавата. 

Внесената в капитала непарична вноска представлява недвижим имот. 

 

2.2. Промени в структурата на държавния портфейл  

 

С разпореждане №1/22.01.2020 г. на Министерския съвет е учредено дружество 

„Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София с капитал 1 млрд. лева и с предмет на дейност: 

Придобиване и управление на участия на дружества от отрасъл „Водоснабдяване и 

канализация“ (ВиК) и дружества, свързани с изграждане, ремонт и реконструкция на ВиК 

инфраструктура; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; 

координиране и управление на инвестиционни дейности и на дейности по поддържане на 

инфраструктурата. 

 

През 2020 г. са издадени разрешения от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството (респ. общото събрание на съдружниците/акционерите) за 

прехвърляне/апортиране на правото на собственост на държавата върху дяловете/акциите 

от капитала на 8 броя ВиК дружества, чрез непарична вноска в капитала на „Български 

ВиК холдинг“ ЕАД. От тях 7 дружества са станали 100% собственост на холдинга 

(„Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград, „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, 

„ВиК“ ЕООД, гр. Хасково, „ВиК-Видин“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ 

ЕООД,  Пловдив и  „ВиК“  ЕООД, гр. Ямбол), а „ВиК – Сливен“ ООД е с 51% участие на 

холдинга.  

 

С Разпореждане на Министерския съвет от 21.07.2020 г. е създадена „Здравна 

инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, гр. София, с цел извършване на 

всички дейности, свързани с организацията и контрола по изграждането и пускането в 

експлоатация на обект от национална значение „Национална многопрофилна детска 

болница“. Дружеството ще координира и наблюдава бъдещото изграждане на лечебното 

заведение, като целта е да се създаде модерно детско лечебно заведение. Правата на 

държавата ще се упражняват от министъра на здравеопазването. Дружеството е с капитал 

в размер на 100 000 000 лв., формиран, чрез парична вноска на държавата, внесена, както 

следва: 30 000 000 лв. - към момента на вписване на дружеството; 50 000 000 лв. - до 1 

година след вписването на дружеството; и 20 000 000 лв. - до 2 години след вписването на 

дружеството. Средствата, необходими за изграждане на национална педиатрична болница 

са предвидени по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2020 година и в 

Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. 

 

С Решение на Министерския съвет от декември 2019 г. (обн. 10.01.2020 г.) Болница 

„Лозенец“ е преобразувана в МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД, с капитал в размер на 

163 217 354 лв., разделен в 163 217 354 поименни акции по 1 (един) лв. всяка. Министърът 

на здравеопазването упражнява правата на собственост на държавата в предприятието. 
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На 21.07.2020 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за 

държавните резерви и военновременните запаси, с който беше образувано ДП „Държавна 

петролна компания“, гр. София, което е със статут на държавно предприятие по смисъла 

на чл.62, ал.3 от ТЗ. Министърът на икономиката упражнява правата на собственост на 

държавата в предприятието. Необходимите разходи за започване на дейността на 

държавното предприятие са определени да бъдат за сметка на преструктуриране на 

разходите по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ 

и Министерство на икономиката. 

 

На 01.12.2020 г., след решение на съвета на директорите на „Държавна 

консолидационна компания“ ЕАД, е вписано вливането на „Сертификация“ ЕООД в 

„Национален институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла“, с което 

името му се променя на „Национален институт за изследвания и сертификация“. 

 

В системата на МЗХГ има две дружества - „Агроуслуги“ ООД с 99,95% държавно 

участие в капитала и „Цех за хмелов гранулат“ ЕООД - със 100% държавно участие в 

капитала. Съгласно получената информация, дружествата не извършват дейност и 

Министерството на земеделието, храните и горите е в процес на планиране на конкретни 

мерки за започване на процедура по обявяването им в ликвидация. 

 

 

3. ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПУБЛИЧНИТЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1. Отчетни данни 

През 2020 г. публичните предприятия осъществяваха своята дейност в рамките на 

съществуващата до приемането на Закона за публичните предприятия законова и 

подзаконова нормативна уредба. Предстои да бъде приета държавна политика, с която да 

бъдат  определени общите стратегически цели и планирани резултати за предприятията, 

съответно да бъдат  определени ключовите показатели за тяхното изпълнение. Поради 

тези причини настоящият доклад не проследява изпълнението на основни финансови цели 

и постигането на планираните резултати, а има за цел да извърши преглед на 

представянето на държавните публични предприятия и да оповести пред компетентните 

органи и обществеността резултатите от дейността им през отчетния период.  

Настоящият доклад е изготвен въз основа на информация за дейността на 

предприятията, оповестена чрез електронно информационна система за публичните 

предприятия и на допълнителни данни, предоставени от органите, упражняващи правата 

на държавата. Направен е анализ на 48 публични предприятия, категоризирани като 

„големи“, поотделно за всяко едно, като са използвани отчетните данни за дейността на 

дружествата. За целите на доклада са взети приходите и разходите, като не са признати 

онези компоненти, които са извънредни, не са типични за реализиране на дейността или 

нямат реален характер на изходящ или входящ паричен поток. 

За сравняване представянето на държавните публични предприятия през 2020 г. са 

използвани същите показатели, както показателите в доклада за 2019 г.:  коефициент на 

задлъжнялост (net debt/equity ratio) - от групата показатели, характеризиращи структурата 

на капитала и коефициент на рентабилност на приходите (ROR) - от групата показатели, 
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характеризиращи ефективността от дейността на предприятието. За държавните 

предприятия са използвани коефициент на ликвидност (current ratio) - от групата 

показатели, характеризиращи платежоспособността на предприятието и коефициент на 

ефективност на разходите (ROEX) - от групата показатели, характеризиращи 

ефективността от дейността на предприятието. Хоризонтът на сравнение е 5 годишен – 

2016-2020 г. 

            

Консолидираните приходи от продажби в резултат от оперативната дейност на 

държавните публични предприятия от целия държавен портфейл през 2020 г. са намалели 

с 5.6 % в сравнение с предходната година.  Най-голямо е намалението на приходите при 

„Булгаргаз“ ЕАД - от 1 404 млн. лв. през 2019 г., на 699 млн. лв. през 2020 г. Намалението 

се дължи на по-ниската доставна цена на природния газ, както и на намаление в 

продадените количества.     

Най-голям ръст на приходите от оперативна дейност за 2020 г. в сравнение с 2019 г. 

отчитат: 

  „Кинтекс“ ЕАД от продажба на стоки със 

специално предназначение; 

 ДП „Български спортен тотализатор“ с 

43%, като основен принос имат приходите от 

лотарийни игри; 

 „Транспортно сторителство и 

възстановяване“ ЕАД от строително-монтажни 

работи в областта на железопътното 

строителство; 

  „Български пощи“ АД отчита приход от 

новата услуга с общ икономически интерес 

„разпространение на печатни изделия“, която се 

предлага от 01.03.2020 г. Приходите от 

оператевна дейност за 2020 г. отчитат ръст близо 

2 пъти в сравнение с 2019 г.; 

 „Автомагистрали“ ЕАД предимно от 

строителство на нова магистрала Хемус и от 

ремонтно строителни дейности на 

автомагистралите Тракия, Хемус, Люлин и 

Струма. 
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2016 2017 2018 2019 2020

Eфективност на разходите

Приходи от 

оперативна дейност 
2019 г. 2020 г. 

   

 млн.лв. млн.лв. 

„Кинтекс“ ЕАД 120 227 

ДП „Български 

спортен 

тотализатор“  

176 252 

 

 

„Транспортно 

строителство и 

възстановяване“ 

ЕАД 

22 174 

„Български 

пощи“ ЕАД  

 

110 213 

„Автомагистрали“ 

ЕАД  

101 277 
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Реализираната от публичните 

предприятия през 2020 г. печалба е в 

общ размер на 642 млн. лв. (само от 

пулични предприятия, отчитащи 

печалба в края на годината ) , като най-

съществен принос в нея имат 

предприятията от отрасъл енергетика 

– 76 %, икономика – 11.7 %, 

строителство - 6.6 %, транспорт – 

1.8% и други –  3.9 %.  

 

Намалението на нетната печалба през 2020 г. 

спрямо 2019 г. е в размер на  768 млн. лв.  В 

отрасъл енергетика намалението е от 1 072 млн. 

лв. на 488 млн. лв., което се дължи на силно 

намаление на приходите от 8 570 млн.лв. за 

2019 г. на 6 825 млн.лв. за 2020 г. и разходите от 

7 717 млн.лв. за 2019 г. на 6 780 млн.лв. 

Съществено влияние върху общата нетна пелчаба 

на публичните предприятия през 2020 г. оказва 

икономическото и финансово състояние на 

Групата на  „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД. 

 

Съгласно представените данни към 31.12.2020 г. по индивидуалните годишни 

финансови отчети на предприятията, включително и тези на дъщерните дружества: 

- 119 търговски предприятия отчитат положителен финансов резултат за 2020 г. в 

общ размер на 1 125 млн. лв., в т.ч. 520 млн. лв. печалба, отчетена от „АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД; 

- 145  предприятия генерират загуба 

през периода, в общ размер на 4 426 млн. лв., 

в т.ч. „Национална електрическа компания“ 

ЕАД (- 1 242 млн. лв.), "ТЕЦ Марица Изток 

2" ЕАД (- 1150 млн. лв.) и „Национална 

Компания Железопътна Инфраструктура“ 

ЕАД (- 635 млн. лв.). 

                                                                                                                                                                         

Консолидираните приходи от продажби на 

предприятията са намалени с 5.6 %, а 

общите приходи – със 7.8 % спрямо 

предходната 2019 г. Повече от половината приходи от продажби (53 %) са реализирани от 

сектор Енергетика. Общите разходи са намалели с 1.6 %, а разходите за основна дейност 

на предприятията са намалели с 2.5 %. 

 

0 200 400 600 800

Други 

БУЛГАРГАЗ

НЕК

ЕСО

БУЛГАРТРАНСГАЗ
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Общо

Публични предприятия с най-голям 
принос в печалбата

(млн. лева)

Разпределение на приходите
от продажби НЕК 20%

АЕЦ  Козлодуй 10%
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Отчет приходи и разходи 

Млн. лв. 2020 2019 2018 

Отчет приходи    

Общо приходи 12 808 13 892 13 666 

Приходи от продажби 12 568 13 320 13 280 

Други приходи 240 571  386 

Разходи    

Общо разходи 12 777 13 002 13 427 

За оперативна дейност 12 136 12 443   12 973 

Други разходи 641 559  454 

Нетна печалба/загуба 122 890 238  

 

Баланс 

Млн. лв. 2020 2019 2018 

Активи    

Общо активи, в т.ч.: 45 332 40 285 37 471 

ДМА 32 340 29 403 28 574 

КМА 12 909 10 211 8 272 

Парични средства 4 054 3 068 3 471  

    

Пасиви    

Общо пасиви 21 819 19 161 17 150 

Нетекущи пасиви 12 631 11 787 11 528 

Текущи пасиви 9 387 6 836 5 107 

Собствен капитал 23 730 21 124 20 320 

Общо задължения и 

собствен капитал 
45 873 40 285 37 470 

 

3.2. Дивидентна политика 

За всяка финансова година Министерският съвет, със свое разпореждане, определя 

дивидентната политика по отношение на публичните предприятия в България. 

Последователната и предвидима политика по отношение на дивидентните отчисления 

предполага запазването на ставката през годините, като по този начин се цели 

стабилизиране на финансовото състояние на публичните предприятия.  

През 2020 г. Министерският съвет, с Разпореждане № 2/16.06.2020 г., определя 

размера на отчисленията от печалбата/дивидент за държавата на държавните предприятия 

и търговските дружества с държавно участие в капитала за финансовата 2019 г. да бъде 

50% от печалбата за всички публични предприятия. От обхвата на разпореждането са 

изключени лечебните заведения за болнична помощ, дружествата от отрасъл 

"Водоснабдяване и канализация", както и „Държавна консолидационна компания“ ЕАД и 

НК "Индустриални зони" ЕАД, за които са взети предвид изложените от министъра на 

икономиката мотиви. 

Дължимите и изплатени през 2020 г. отчисления от печалбата/дивиденти от 

дейността на публичните предприятия за финансовата 2019 г. са в размер на 208 млн. лева. 
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Сумата включва определените с Разпореждане №2 отчисления от печалбата/дивиденти от 

публичните предприятия с държавно участие в капитала, от държавните предприятия, 

създадени със специални закони по реда на чл.62, ал.3 от ТЗ,  както и отчисления от 

печалбата/дивиденти от дейността на дъщерните дружества на публични предприятия с 

холдингови структури. 81 % от тази сума се формира от предприятията в „Български 

енергиен холдинг“ ЕАД. В годишния си индивидуален отчет за дейността към 31 декември 

2020 г. „Български енергиен холдинг“ ЕАД отчита, че основната причина за намалението 

на приходите от дивиденти спрямо предходната година е, че през 2020 г. не са отчетени 

приходи от допълнителен дивидент от част от дружествата в полза на холдинга. 

С Разпореждане № 1/28.04.2021 г., изменено с Разпореждане № 3/2021 г. и 

допълнено с Разпореждане № 4/2021 г., Министерският съвет определя размера на 

отчисленията от печалбата/дивидент за държавата за финансовата 2020 г. да бъде 50% от 

печалбата за всички държавни публични предприятия, с изключение на лечебните 

заведения за болнична помощ и дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“. 

С направеното допълнение с Разпореждане № 4 се дава възможност на 

акционерните дружества с държавно участие в капитала, които са публични дружества и 

изплащат 6-месечен дивидент при условията на чл.115в от Закона за публично предлагане 

на ценни книжа, да разпределят междинен дивидент в размер не по-малко от 50 на сто от 

печалбата, съгласно 6-месечния финансов отчет за първото полугодие на 2021г. 

Дължимите отчисления от печалбата/дивиденти от дейността на публичните 

предприятия за финансовата 2020 г. са в размер на 743 млн. лева. Сумата включва 

определените с Разпореждания № 1 и № 3 от 2021 г. отчисления от печалбата/дивиденти 

от публичните предприятия с държавно участие в капитала, от държавните предприятия, 

създадени със специални закони по реда на чл.62, ал.3 от ТЗ,  както и отчисления от 

печалбата/дивиденти от дейността на дъщерните дружества на публични предприятия с 

холдингови структури. В тази сума са включени и 505 млн. лева, които, с решения на 

Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, са определени като 

допълнителен дивидент от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „Електроенергиен системен оператор“ 

ЕАД. Дължимите дивиденти от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и от 

„Булгартрансгаз“ ЕАД за 2020 г. не са платени и са разсрочени.  

Отделно от тези суми „Българска фондова борса“ АД, съгласно Разпореждане № 4 

от 2021 г., е изплатила междинен дивидент в размер не по-малко от 50 на сто от печалбата, 

съгласно 6-месечния финансов отчет за първото полугодие на 2021 г., частта за държавата 

от който е 1,8 млн. лева. 
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Предприятията от отрасъл 

„Водоснабдяване и канализация“  са 

изключени от обхвата на Разпореждането 

на Министерския съвет за установяване и 

внасяне в полза на държавата на 

отчисления от печалбата от държавни 

предприятия и търговски дружества с 

държавно участие в капитала, от 2016 г. 

насам. Причината е, че има разработен 

механизъм за реинвестиране на дивидента 

на ВиК операторите за изграждане и 

рехабилитация на ВиК инфраструктурата, 

като условие за усвояване на средствата по Европейските структурни и инвестиционни 

фондове (ЕСИФ), предвидени за водоснабдяване и канализация за програмния период 

2014 – 2020 г. 

Лечебните заведения за болнична помощ от сектор „Здравеопазване“ също остават 

освободени от задължението да плащат дивидент, считано от 2016 г. Причината е 

изключителната им зависимост от ограничен брой източници на финансиране (предимно 

Националната здравно-осигурителна каса и Министерството на здравеопазването, с малък 

относителен дял на собствените приходи), както и наличието на законова забрана да 

извършват търговски сделки, освен за нуждите на осъществяваните медицински дейности 

и за обслужване на пациентите (чл. 3, ал. 4 от Закона за лечебните заведения). 

 

4. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С 

ПРИЛОЖИМИТЕ СТАНДАРТИ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И 

ОПОВЕСТЯВАНЕ 

Съвременното корпоративно управление съдейства за конкурентоспособността на 

бизнеса и националните икономики, както и за устойчивото развитие в национален и 

международен план. Доброто корпоративно управление означава лоялни и отговорни 

корпоративни ръководства, прозрачност и независимост, както и отговорност на 

дружеството пред заинтересованите лица и обществото. Българските дружества спазват 

години наред принципи и норми на корпоративно управление,  установени с ТЗ, Закона за 

публично предлагане на ценни книжа, а от 2020 г. - Закона за публичните предприятия  и 

Правилника за неговото прилагане. 

 

Публичните предприятия подлежат на задължителен независим финансов одит и 

спазват изискванията на Закона за счетоводството и Търговския закон за публикуване на 

информация, която съдържа: 
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• обективен преглед 

за развитието и резултатите от 

дейността на предприятието, 

както и неговото състояние, 

заедно с описание на 

основните рискове, пред които 

е изправено;  

• анализ на финансови 

и нефинансови основни 

показатели за резултата от 

дейността, имащи отношение 

към стопанската дейност, 

включително информация по 

въпроси, свързани с 

екологията и служителите; 

• всички важни 

събития, които са настъпили 

след датата, към която е 

съставен годишният финансов 

отчет; 

• планирано бъдещо 

развитие на предприятието; 

• извършени от 

публичните предприятия действия в областта на научноизследователската и развойната 

дейност; 

• информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д 

от ТЗ; 

• наличието на клонове на предприятието; 

• използваните от предприятието финансови инструменти, а когато е съществено 

за оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат, 

• експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и 

ликвидния риск и риска на паричния поток. 

 

Също така, те публикуват и информация, необходима за оценяване на развитието, 

резултатите, състоянието на предприятието и въздействието на неговата дейност, свързана 

с екологичните и социалните въпроси и въпросите, свързани със служителите (социални 

програми, условия на труд). Информацията съдържа кратко описание на бизнес модела на 

предприятието, описание на политиките, следвани от него и постигнатите резултати от 

политиките, конкретни рискове, свързани с основните дейности, продукти или услуги, 

които има вероятност да предизвикат неблагоприятни въздействия в тези области, и 

начина, по който предприятието управлява тези рискове. 

Предприятията оповестяват и ключови нефинансови показатели за резултата от 

дейността, както и възнагражденията, получени общо през годината от членовете на 

съветите; участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено 

отговорни съдружници. 

Органите на управление на публичните предприятия изпълняват задължението си 

да предоставят в АППК тримесечни и годишни финансови отчети, анализи и доклади за 

дейността на предприятията и др. относими документи и информация. Някои от 

стандартите, по които са изготвяни документите, са различни в зависимост от правната 

ПРИНЦИПИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА  НА СОБСТВЕНОСТ НА 
ДЪРЖАВАТА 

 В ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

• всички съдружници и акционери се третират еднакво; 

• упражняването на правата на държавата в публичните 

предприятия се извършва по прозрачен и отчетен начин; 

• държавата действа като информиран и активен 

собственик; 

• държавата позволява на публичните предприятия да 

разполагат с оперативна самостоятелност за постигане на 

определените цели и се въздържа от намеса в оперативното 

управление на предприятията; 

• когато публичните предприятия съчетават икономически 

дейности и дейности в изпълнение на цели на публичната политика, 

се поддържат високи стандарти на прозрачност и оповестяване на 

приходите и разходите, относими към съответната област на 

дейност  

• достъпът на публичните предприятия до дългово и 

капиталово финансиране на икономическите им дейности се 

извършва при пазарни условия; 

• членовете на органите за управление и контрол в 

публичните предприятия се избират и назначават чрез конкурсна 

процедура, чиято цел е формирането на професионални и 

независими органи на управление и контрол. 
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форма, големината на предприятието или счетоводните стандарти, по които се отчитат. 

При направения мониторинг на представените документи  се установи, че информацията 

е разработена и представяна в различен обем и формат.  До края на 2020 г. информацията 

от публичните предприятия беше оповестявана на интернет-страницата на АППК. 

 Разпоредителни сделки с активи на предприятията, като отдаване под наем или 

продажба на дълготрайни материални активи – движими вещи, сключване на договори за 

застраховане и други, вече се извършват от органите на управление при спазване на реда, 

определен в Правилника за прилагане на ЗПП и след оповестяване на интернет-страницата 

на АППК. В отделен раздел на интернет-страницата на АППК се публикуват обявленията 

на публичните предприятия за провеждане на търгове или конкурси за такива сделки.  

 Съществуващите пропуски в практиките за прозрачност и оповестяване на 

отчетността на публичните предприятия се отстраняват с разработваните от публичните 

предприятия политики за оповестяване, съобразени с изискванията на действащите 

нормативни актове, както и със съотносимите вътрешни документи на публичните 

предприятия. Политиките за оповестяване са публично достъпни на заинтересованите 

лица на интернет-страниците на публичните предприятия. 

Дейността на публичните предприятия от ресора на МТИТС съответства на 

приложимите стандарти за корпоративно управление и оповестяване. Всички дружества 

са подложени на задължителен финансов одит и публикуват информация за дейността си 

в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Търговския закон. 

 

 Разработени са и се прилагат методики и правила за оповестяване на информация 

от: „Пристанище Варна“ ЕАД и „Съобщително строителство и възстановяване“ ЕАД, 

гр. София. В процес на разработване на такива правила са: „Пристанищен комплекс Русе“ 

ЕАД и „Информационно обслужване“ АД. 

 

Всички останали публични предприятия от системата на МТИТС, към края на 

отчетния период нямат приети изрични методики/правила за оповестяване на 

информацията, но спазват изискванията за публично оповестяване, установени със Закона 

за публичните предприятия и правилника за неговото прилагане, Закона за счетоводство 

и Търговския закон. 

 

Публичните предприятия от системата на МРРБ спазват приложимите стандарти за 

корпоративно управление и оповестяване. От общо 36 публични предприятия, 13 

дружества прилагат стандартите за корпоративно управление и оповестяване на 

информация, а 26 дружества са декларирали, че спазват изисквания и стандарти за 

корпоративно управление и частично са въвели политики по тези въпроси. Предвид 

предстоящото унифициране и въвеждане на единна методика за оповестяване на 

информацията за дружествата - ВиК оператори от групата на „Български ВиК холдинг“ 

ЕАД, процесът все още не е финализиран. 

 

Налице са различия в степента на въвеждане на нормативните изисквания, 

определени в чл. 63 и чл. 64 от ППЗПП. Част от дружествата във висока степен и обхват 

прилагат нормативната уредба, като има подробно разписана и утвърдена от управителния 

орган политика на публично оповестяване – публично достъпна на съответната интернет 

страница на дружеството. При голяма част от дружествата изискванията на нормативната 

уредба са въведени частично, като същите са в процес на допълване, включително и на 
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предстоящо унифициране, което се отнася основно за дружествата, в които орган 

упражняващ правата на държавата е „Български ВиК холдинг“ ЕАД. 

 

Публичните предприятия от МО – „Интендантско обслужване“ ЕАД и „Терем 

Холдинг“ ЕАД имат разработена политика за публично оповестяване, която важи и за 

публичните предприятия от групата на холдинга. 

Относно публичните предприятия от ММС: ДП „Български спортен тотализатор“ 

има изготвена „Политика за публично оповестяване на информация“, а „Национална 

спортна база“ ЕАД прилага в допълнение изискванията на Националния кодекс за 

корпоративно управление. 

От системата на МЕ, в „Български енергиен холдинг“ ЕАД („БЕХ“ ЕАД) има 

приета политика за корпоративно управление, в която са посочени и правилата за 

разкриване на информация. След приемане на изменен устав на „БЕХ“ ЕАД, който да 

отговаря на изискванията на ЗПП, действащите правила и политики ще бъдат изменени 

така, че да отговарят на промените в устава на дружеството и на неговите дъщерни 

дружества. Императивните правила на ЗПП се прилагат директно и в периода преди 

уставът да бъде приведен в съответствие със закона. 

Публични предприятия от МИ, които имат публикувани политики за оповестяване 

на информацията са „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, „Кинтекс“ ЕАД, 

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД, „Българска агенция за ескпортно 

застраховане“ ЕАД и „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД. 

През 2020 г. едноличните търговски дружества и държавните предприятия в 

системата на МЗХГ не са изготвяли, респ. оповестявали методики/правила за 

оповестяване на информацията (по реда на чл. 63, ал. 1 от ППЗПП). Шестте държавни 

предприятия, създадени по Закона за горите, поддържат свои интернет страници, чрез 

които оповестяват разнообразна информация за дейността си, съгласно изискванията на 

различните нормативни актове и регламентираните срокове за публикуване в специалното 

законодателство. Всички документи, които са социално значими и засягат широката 

общественост, се публикуват, като по този начин се цели прозрачност при управлението 

на горския ресурс и достигане на информацията до по-голям кръг от хора. 

С въвеждането на Наредба № 5 от 17.06.2019 г. за утвърждаване на стандарти за 

финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за 

болнична помощ и комплексни онкологични центрове /Обн. ДВ, бр. 51 от 28.06.2019 г./, 

МЗ е започнало събирането и публикуването на информация по ключови показатели, 

характеризиращи финансовото състояние на болниците, с което допринесе за повишаване 

на ефективността на управлението и за подобряване на контрола върху разходването на 

публичните средства за здравеопазване. По този начин беше осигурена възможност за 

сравнение и съпоставимост между отделните болници и се осигури обществен достъп до 

медико-статистическа и финансова информация за всички държавни и общински лечебни 

заведения за болнична помощ. 

Въведен е принципа за публично оповестяване на информация за цените на 

предоставяните медицински и други услуги. С цел намаляване на нерегламентираните 

плащания от страна на пациента и осигуряване на прозрачност на заплащането на 

медицинските дейности, считано от 2019 г. в изпълнение на чл. 98 от Закона за лечебните 
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заведения, МЗ започна да изисква от лечебните заведения и да публикуват на официалната 

си страница в интернет информация за цените на всички предоставяни медицински и 

други услуги от лечебните заведения, както и начина на тяхното заплащане. Оповестената 

информация от лечебните заведения се проследява регулярно от регионалните здравни 

инспекции, както за вида и цената на всички предоставяни медицински и други услуги, 

така и за реквизитите на финансовите документи, които се издават на пациентите за 

всички заплатени от тях суми по утвърден ценоразпис. 

 

Съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредбата за изменение 

и допълнение на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и 

допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация 

от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „БФБ” АД, „БЕХ” ЕАД и 

„Слънчев бряг“ АД разкриват пред Комисията за финансов надзор и обществеността 

регулирана и друг вид информация, с характера и обема, предвидени в Глава шеста “a”. 

Актуалната информация се публикува на сайта на „Инфосток” ООД - www.infostock.bg, в 

качеството му на специализирана финансова медия.  

 

5. ПРОЦЕДУРИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 

Правилникът за прилагане на ЗПП предвижда открита и прозрачна процедура, 

която позволява процес на подбор на членове на органите за управление и контрол на 

публичните предприятия, основан на заслугите.  

 

На основание чл. 38, ал. 1 от ППЗПП,  със Заповед № 186/09.10.2020 г. на 

Изпълнителния директор на АППК е назначена Комисия за номиниране. Комисията за 

номиниране се състои от девет членове и е в състав от постоянни и сменяеми членове, 

като сменяемите членове са определени в зависимост от отрасловата компетентност на 

органа, упражняващ правата на държавата, при всеки отделен подбор по предложение на 

органа, упражняващ правата на държавата. Постоянните членове включват трима 

служители на АППК и трима независими експерти, които са хабилитирани преподаватели 

от академичните среди. 

 

Комисията за номиниране провежда конкурсните процедури за избор на 

независими членове на органите на управление и контрол на публичните предприятия, 

които са категоризирани като "големи" въз основа на критериите, описани в глава втора, 

раздел I и раздел II от Закона за счетоводството. 

 

Конкурсните процедури се провеждат по реда и при условията на ППЗПП и 

Вътрешните правила за работа на комисията за номиниране и за провеждане на конкурсни 

процедури. 

 

Органът, упражняващ правата на държавата, осигурява своевременното започване 

на процеса на подбор и оценка на кандидатите за членове на органите за управление и 

контрол, като:  

http://www.infostock.bg/
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1. подготвя описание на необходимите компетенции и изисквания за 

професионален опит за съответната позиция, както и информация за текущото състояние 

на предприятието, неговата стратегия, цели и предизвикателства;  

2. предоставя за обявяване на интернет страницата на АППК публична покана за 

набиране на кандидати заедно с всички относими към процедурата документи.  

 

Съгласно чл. 31 от ППЗПП определянето на критериите за подбор се извършва от 

органа, упражняващ правата на държавата, в съответствие с чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗПП и при 

отчитане на изискванията на специалните закони, като същите се предоставят на 

комисията за номиниране преди стартиране на конкурсната процедура.  

 

За целите на извършване на оценяването на кандидатите органът, упражняващ 

правата на държавата, разработва методика за оценка, която се предоставя на комисията 

за номиниране преди стартиране на конкурсната процедура. 

 

АППК публикува на интернет страница си публична покана, която съдържа 

информация за позицията и предприятието, изисквания към кандидатите, критериите за 

подбор, критериите и методиката за оценка на кандидатите, изискуемите документи, 

начина на комуникация с комисията и краен срок за представяне на документите.  

 

Резултатите от конкурса и номинираните кандидати се предоставят на 

компетентния орган на публичното предприятие за вземане на решение. Решението, с 

което не се избира класираният на първо място кандидат, следва да бъде мотивирано. Ако 

според извършения подбор или при крайното класиране на кандидатите комисията за 

номиниране прецени, че нито един кандидат не отговаря на изискванията, определени за 

длъжността, взема решение относно прекратяването на процедурата за оценка на 

кандидатите и информира компетентния орган. В този случай органът, упражняващ 

правата на държавата, започва нова процедура за номиниране.  

 

Компетентният орган има право да отхвърли всички кандидати, класирани от 

комисията за номиниране, като посочи съответните мотиви за това, и да започне нова 

процедура за номиниране.  

 

През м. октомври 2020 г. бяха обявени първите конкурсни процедури за подбор на 

кандидатите за независими членове на органите за управление и контрол в някои от 

„големите“ публични предприятия.  

 

До края на 2020 г. Комисията за номиниране публикува  покани за набиране на 

кандидати за независими членове на органите за управление на 10 публични предприятия. 

Списъците на допуснатите за участие в конкурса кандидати се оповестяват на интернет 

страницата на АППК (в раздел „Публични предприятия“, подраздел „Комисия за 

номиниране“). 

Органите, упражняващи правата на държавата също приеха правила за номиниране 

на кандидати и за провеждане на конкурси за избор на органи за управление на публичните 

предприятия. 
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Към 31.12.2020 г., след проведени конкурсни процедури бяха назначени членовете 

на органите за управление и контрол на 32 публични предприятия и са номинирани 

независими членове на изпълнителните органи на 10 публични предприятия. 

Проведени конкурси от : Избрани членове в органите за управление и контрол на : 

Министерство на 

икономиката и „ДКК“ 

ЕАД 

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД;„Монтажи“ ЕАД, „Ел Би 

Булгарикум“ ЕАД, „Еко Антрацит“ ЕАД; „НИТИ“ ЕАД; „Авионамс“ ЕАД; 

„Кинтекс“ ЕАД; „Национален институт за изследване на вино, спиртни 

напитки и етерични масла“ ЕООД; „Институт по маркетинг“ ЕООД; 

„Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД, „София тех парк“ АД 

Министерство на 

отбраната и „Терем 

Холдинг“ ЕАД 

„Терем-Холдинг“ ЕАД, гр. София; „Терем – Ивайло“ ЕООД; „Терем-Летец“ 

ЕООД; „Терем-Хан Крум“ ЕООД; „Терем – Цар Самуил“ ЕООД; „Терем – 

КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД; „Интендантско обслужване“ ЕАД, 

„Армстройинвест“ ЕООД; „Снабдяване и търговия-МО“ ЕООД; „МОБА“ 

ЕООД; „ПРОНО“ ЕООД, гр. София 

 

Министерство на 

образованието и науката 

„Ученически отдих и спорт“ ЕАД; „Студентски столове и общежития“ 

ЕАД, „Образование и наука“ ЕАД 

 

Министерство на 

регионалното развитие и 

благоустройството 

„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД; „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, Ст. Загора; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, 

Благоевград; „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД и „Кюстендилска вода“ 

ЕООД 

Министерство на 

културата 

„Филмова студия „Време“ ЕООД 

Министерство на 

финансите 

„Българска фондова борса“ ЕАД 

Конкурсни процедури за 

номиниране на 

независими членове 

проведени от: 

 

Номинирани независими членове на изпълнителните органи на: 

 

Комисия за номиниране 

„Холдинг Български държавни железници“ ЕАД; ДП Национална компания 

„Железопътна инфраструктура“; „Пристанище Варна“ ЕАД; ДП 

„Пристанищна инфраструктура“; ДП „Ръководство на въздушното 

движение“; „Летище София“ ЕАД; „Български пощи“ ЕАД; „Транспортно 

строителство и възстановяване“ ЕАД;  „КИНТЕКС“ ЕАД;  "ТЕРЕМ-

ХОЛДИНГ" ЕАД 

Поддържането на високи стандарти за корпоративно управление включва  

отношение за равенство между половете в органите за управление и контрол на 

публичните предприятия. Направеният анализ към 31.12.2020 г. показа следното 

разпределение:   

 

Разпределение на половете в органите за управление и контрол в публичните 

предприятията 

Управители и изпълнителни директори 
Членове на бордовете за управление и 

контрол 

Жени / Мъже 

21%  /  79% 
Жени / Мъже 

29%  /  71 % 
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Възнагражденията на членовете на органите за управление  

  

 Равнищата на възнагражденията и ограниченията по отношение на тях са 

разписани в Раздел V от Глава Пета на ППЗПП и Приложение № 2. Съгласно тези 

разпоредби, възнагражденията на членовете на изпълнителните и контролните органи на 

публичните предприятия се определят в зависимост от стойността на активите, 

числеността на персонала, рентабилността, финансовия резултат, изменението на 

добавената стойност на един зает, обслужването на задълженията, както и от поети 

специфични задължения и отговорности в сключените договори. 

 

 Възнагражденията се изчисляват съобразно показатели и критерии за определяне 

на бална оценка, съгласно Приложение 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, същите не са 

константна величина, а варират спрямо изпълнението на заложените показатели за всяко 

отчетно тримесечие.  

 

 Следва да се отбележи, че съгласно чл. 56, ал. 9 - 11 от ППЗПП, горните граници 

на възнагражденията са фиксирани до определен брой от размера на минималната работна 

заплата, установена за страната за съответния месец. 

 

 В информацията към доклада, за представянето на публичните предприятия 

през 2020 г., са посочени изплатените възнаграждения на управителните и контролни 

органи на публичните предприятия, които включват изплатените заплати и други 

краткосрочни доходи, в т. ч. социални осигуровки, социални надбавки, бонуси и др. 

 

 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

Управлението на риска е неразделна част от общата отговорност за дейността на 

предприятието, поради което органите му на управление и контрол носят пълната 

отговорност за организацията и администрирането на компанията и нейните дела, 

определят нивата и лимитите на финансовия риск в публичните предприятия и управляват 

рисковете при техните бизнес операции. В хода на обичайната си стопанска дейност 

дружествата могат да бъдат изложени на различни  финансови рискове – пазарен (валутен, 

лихвен и ценови), кредитен и ликвиден. Текущо финансовите рискове се идентифицират, 

измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми. С това се цели да 

се опредеят адекватни цени на предлаганите продукти/услуги на дружеството и на 

привлечените от него средства. 

Дейността на независимите оператори на електропреносната и на газопреносните 

мрежи, както и дейностите в областта на водоснабдяването и канализацията, които се 

регулират от Комисията за енергийно и водно регулиране, определят регулаторен 

(ценови) риск. При утвърждаване на регулаторни цени по-ниски от доставните, 

приходите от продажби няма да са достатъчни да покрият действителните разходи.   

Процесът на управлението на риска е организиран в дружествата с различна 

специфика. Някои имат въведена Стратегия за управление на риска, Политика за 

управление на риска, Правила и процедури по управление на рисковете. Изготвят се риск-

регистри на идентифицираните рискове на процесите и дейностите. 
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В проверените отчети на публичните предприятия за 2020 г. се установи, че са 

налице разписани правила и процедури, които в голяма степен покриват протичащите 

процеси. Всяко едно от предприятията изготвя своя статегия за управление на риска, което 

е изискване на чл. 12 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор 

(ЗФУКПС) и тя се актуализира на всеки три години или при настъпване на съществени 

промени в рисковата среда. 

 

Всяко структурно звено в публичните предприятия изготвя и актуализира риск-

регистър с присъщите за него рискове, оценява ги и дава предложения за реакция срещу 

рисковете и за въвеждане на контролни дейности за ограничаване на рисковете в 

допустими граници. При необходимост риск-регистърът се актуализира веднъж годишно. 

 

В някои предприятия има определен риск-мениджмънт – Комитет по риска/Съвет 

за управление на риска/риск-ръководител, който координира процеса по управление на 

риска. 

 

 

 

7. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА 
 

Сред най-значимите събития за 2020 г., оказали въздействие върху цялостното 

функциониране, в т.ч. и върху финансовото състояние на публичните предприятия, бе 

усложнената епидемична обстановка, породена от разпространението на COVID-19. В 

началото на месец март 2020 г., след решение на Министерския съвет и последвала 

заповед на министъра на здравеопазването, бе обявено извънредно положение. Това 

наложи пълно преустановяване на някои основни дейности, както и значителни 

затруднения при провеждането на други дейности и предоставянето на различни по рода 

си услуги. Разразилата се коронакриза и последвалите от нея ограничителни мерки оказаха 

пряко въздействие и негативно отражение върху реалната икономика. Засегнати са всички 

аспекти от дейността на дружествата - финансови, икономически, стопански, обществено-

репутационни. Това наложи своевременно приемане на кризисни и непопулярни 

стратегически и оперативни мерки от управителните органи на дружествата така, че да 

бъдат съхранени част от дейността, приходите, заетите лица, преразглеждане на разходите 

за издръжка и свеждането им до минимум. Наред с предприетите от ръководствата 

различни антикризисни мерки, важна роля за опазването на по-голямата част от щатния 

състав имаше социално-икономическата програма „60/40“.  

 

Почти всички държавни публични предприятия отчитат непосредственото и 

негативно влияние на възникналата в световен мащаб пандемия от COVID-19 и 

дългосрочните последици от нейното действие, довели до затруднения в бизнеса и в 

икономическата дейност на публичните предприятия, драстичен спад на предоставяните 

услуги и продажби, като ефектът от това върху финансовите отчети за 2020 г. е намаление 

на приходите, отчетени загуби от дейността и намаление на входящите парични потоци. 

 

Публичните предприятия - лечебни заведения (държавните болници) поеха 

основната тежест на епидемичната криза. Предприети бяха спешни действия за 

реорганизация на болничната мрежа и мобилизиране на болничния капацитет в страната. 

Определени бяха болници за лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19, със 
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съответните структури към тях. За да се ограничи разпространението на вируса бяха 

отменени плановите операции, детските и женските консултации, профилактичните 

прегледи и др. медицински услуги, което от своя страна постави в невъзможност 

държавните болници да реализират планираните приходи от дейността. 

 

През 2020 г. постоянният мониторинг, свързан с кризата, бе насочен  основно върху 

готовността на болниците за ограничаване на последиците от епидемичната криза, чрез 

ежедневно и ежеседмично проследяване на информацията за капацитета и заетостта на 

леглата, определени за лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19, получените и 

разпределени лични предпазни средства (ЛПС), както и наличностите от ЛПС и кислород 

в лечебните заведения и др. 

 

Публичните предприятия посочват в своите отчети събития, които считат за важни, 

както следва: 

 

 В резултат на дейността си през 2020 г. „Български ВиК холдинг“ ЕАД е успял 

целево да оздрави дъщерни дружества, функциониращи до този момент в затруднено 

положение,  като е постигнато съществено намаляване на просрочените им задължения, 

понижаване на разходите за лихви по тези дългове и възможности за осигуряване на 

допълнително финансиране от банкови институции на собствения принос на дружествата, 

предпоставка за ефективното им участие при изграждането на инфраструктурни обекти в 

обхвата на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.). 

В периода 2019 – 2021 г. между 14 броя ВиК оператори – търговски дружества от 

системата на МРРБ и МОСВ (чрез управляващия орган на ОПОС) са сключени 

административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Приоритетна ос №1 „Води“ на  ОПОС 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд 

за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. 

От тези 14 дружества три са категоризирани като „големи“: „ВиК – Варна“ ООД, 

гр. Варна, „ВиК – Бургас“ ЕАД, гр. Бургас и „ВиК – Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив. Общата 

стойност на сключените административни договори на тези три дружества е в размер на  

735 533 805,01 лв., от които БФП е 517 932 382,35 лв., а собственото финансиране на 

бенефициента (съответния ВиК оператор) е 217 601 422,66 лв. 

Във връзка с изпълнение на инвестиционните проекти по ОПОС 2014-2020 г. трите 

ВиК оператори като бенефициенти по ОПОС 2014-2020 г. са провели общо 42 обществени 

поръчки на обща стойност 393 362 хил. лв. и са сключени 7 бр. договори с изпълнители 

(към края на 2020 г.) за изграждане на публична ВиК инфраструктура. 

 

 „Летище София“ ЕАД посочва предизвикателствата пред ръководството на 

дружеството през 2020 г. предвид сключения концесионен договор на обект гражданско 

летище за обществено ползване София.  На 22 юли 2020 г. е сключен договор между 

Правителството на Република България и избрания за концесионер „Соф Кънект“ АД. 

Концесионерът е придобил изключителното право да управлява обекта и да е летищен 

оператор на Летище София. Началната дата на концесията е 20 април 2021 г. След тази 

дата настъпва промяна в предмета на дейност на дружеството. 

 

 

 По отношение на ДП „Пристанищна инфраструктура“ следва да бъдат 

отбелязани обнародваните на 8 декември 2020 г. изменения и допълнения на Закона за 

морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република 

България (ЗМПВВППРБ). Законът има за цел да осигури прилагането на Регламент (ЕС) 

2017/352 за пристанищата, като публичното предприятие поема отговорност за 
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цялостното развитие на пристанищата у нас, съгласно съвременния и широко приложен 

световен модел. 

 

 

 Внедрена е авангардна цифрова инфраструктура за наблюдение и управление на 

корабния трафик, с която се допълва обхвата и функциите на Информационната система 

за управление на трафика на плавателните съдове (УТМ18) - Фаза 4“. Инсталирана е в 

Пристанище Бургас мобилна автоматична станция за мониторинг в реално време, която 

измерва параметрите на морската вода и на въздуха. 
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ЕАД  

 „Държавна консолидационна компания“ ЕАД („ДКК“ ЕАД) е 
търговско дружество с холдингова структура, което 
осъществява дейности, свързани с придобиване, управление, 
оценка и продажба на участия в български и чуждестранни 
дружества, отдаване под наем на недвижими имоти, 
дейности, възложени с Решение на Министерски съвет от 
13.07.2018 г. 
В Група „ДКК“ ЕАД са включени дружества от различни 
сектори на икономиката – производство и търговия с военна 
продукция, изграждане и монтаж на енергийни и 
промишлени обекти, млечна промишленост, дeйнocти пo 
тexничecкa ликвидaция и конcepвaция; тexничecкa и 
биoлoгичнa peкултивaция; пpeчиcтвaнe нa вoди; 
ликвидиране на последствията от добива и преработката на 
уранова суровина; научно-приложни изследвания в областта 
на винарската промишленост и др.  
ДКК ЕАД е универсален правоприемник на преобразувани 
неефективни търговски дружества с държавно участие в 
капитала чрез вливането или апортирането им в „ДКК“ ЕАД с 
цел оптимизиране на разходи.   
 
Реализираните приходи от дейността за 2020 г. от „ДКК“ 
ЕАД г. са 64 014 хил. лв., като нарастването спрямо  
предходната година е 83%. Към 31.12.2020 г. е отчетен 
финансов резултат от дейността нетна печалба в размер на 
18 440 хил. лв. Начислените разходи за оперативна дейност от 
„ДКК“ ЕАД са 36 725 хил. лв. за текущата година. 
 
Структура на капитала 

 
Рентабилност 

 

 
 
100% собственост на държавата 
Министър на икономиката 
 
Съвет на директорите: Красимир 
Здравков Тенев – председател на СД, 
Лъчезар Ангелов Калбуров,  Ясен 
Трифонов Спасов  
 
Представляващ: Ясен Трифонов 
Спасов – изпълнителен директор 
 
Независим одитор: Ем Джи Ай Делта 
ООД, рег. № 177 
Изплатени възнаграждения на съвета 
на директорите за 2020 г.:  
195 534 лева. 
 
 

 

 

 2020 2019 
Отчет приходи, 
хил. лв. 

  

Общи приходи 64 014 34 943 

Приходи от 
оперативна 
дейност 

25 889 537 

Нетна 
печалба/загуба 

18 440 6 850 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 1 255 777 1 184 750 

ДА 443 848 741 748 

КА 811 929 741 650 

Общо пасиви 214 598 162 578 

Нетекущи пасиви 162 565 73 269 

Текущи пасиви 52 033 89 309 

Собствен капитал 1 041 179 1 022 172 

Финансови 
коефициенти 

  

Рентабилност на 
приходите 

0.29 0.15 

Ефективност на 
разходите 

0.71 0.17 

Ликвидност 15.60 8.31 

Задлъжнялост 0.21 0.16 

Ливъридж 1.21 1.16 

Дивидент, хил. лв. -  -  

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с 
МСФО 

Не Не 

ГФО, изготвен в 
съответствие с 
НСС 

Да Да 
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се занимава предимно с внос, износ и 

реекспорт на специално имущество, инженерингова 
дейност, техническа помощ и обучение, трансфер на 
технологии, промишлено коопериране в областта на 
специалното производство, маркетинг, услуги, 
реклама, комисионерска и представителска дейност в 
страната и чужбина. 
Износът на специална продукция през 2020 г. може да 
се определи като много успешен, осъществен в 
условията на повишена конкуренция. 
КИНТЕКС ЕАД  прави изследвания за удовлетвореността на 
клиентите по отношение на предлаганите стоки,  като 
извършва контрол при предаване на стоките и получава 
обратна връзка от клиентите. Резултатите от направените 
изследвания по изпълнението на външно търговските 
договори дават отражение при сключването на нови 
договори. 
Към 31.12.2020 г. дружеството отчита нетна печалба в 
размер на 20 611 хил. лв., докато през 
предходната 2019 г. реализираната печалба е в размер 
на 12 273 хил. лв. , което е увеличение с 8 338 хил. лв. 
Приходите от оперативна дейност са в размер на          
226 795  хил. лв., като в сравнение с предходната година 
те се увеличават с 106  995 хил. лв.  
 
 
Структура на капитала 

 
 
Рентабилност 

 
 
 
 

100% собственост на ДКК ЕАД 
Министър на икономиката 
 
Съвет на директорите: Анита Петкова 
Великова - председател, Стефка 
Иванова Граматикова, Васил Ризов, 
Десислава Господинова-Христова, Явор 
Димитров Стойков/Иван Валериев 
Пенчев - изпълнителен директор 
 
Независим одитор: М ДЖИ АЙ ДЕЛТА 
ОДД рег. № 177 
Изплатени възнаграждения на съвета 
на директорите за 2020 г.: 286 000 лева 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. лв.   

Общи приходи 233 916 124 743 

Приходи от оперативна 
дейност 

226 795 119 800 

Нетна печалба/загуба 20 611 12 273 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 152 974 157 334 

ДА 6 275 6 158 

КА 146 699 151 176 

Общо пасиви 57 396 76 231 

Нетекущи пасиви 24 213 21 428 

Текущи пасиви 33 183 54 803 

Собствен капитал 95 578 81 103 

Финансови коефициенти   

Рентабилност на 
приходите 

0.09 0.11 

Ефективност на 
разходите 

1.16 1.12 

Ликвидност 4.42 2.76 

Задлъжнялост 0.60 0.94 

Ливъридж 1.60 1.94 

Дивидент, хил. лв.  2 000 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Не Не 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Да Да 
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през 2020 г. продължи инвестирането на 

средства, което доведе до разширяване и модернизиране на 
производствения процес. В експлоатация беше въведен цех 
за производство на артилерийски снаряди. Пазарният дял на 
предприятието е около 30% от пазара на Военно-
промишления комплекс. 
През 2020 г. „ВМЗ“ ЕАД продължи инвестирането на средства 
за развитие на инвестиционната, иновативната и научно-
развойната програма на дружеството, което води до 
разширяване и модернизиране на производствения процес. 
Въведен е в експлоатация нов обект „835 – Цех за 
производство на специална продукция – обработка на ВВ и 
производство на боеприпаси“. Цехът е изграден на 
производствена площадка „Игнатово“ – Монтажен завод на 
„ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот. 
Осъществено е модернизиране и оптимизиране на 
съществуващи изделия в производството. Усвоено е 
производството на нови изделия. 
Във връзка с отчитане на удовлетвореността на клиентите за 
2020 г. са изпратени анкетни карти до фирми, явяващи се 
постоянни клиенти на „ВМЗ“ ЕАД. С тях фирмите контрагенти 
изразяват мнения и оценки за работата на фирма „ВМЗ“ ЕАД 
при реализиране на конкретни договори, нивото на 
компетентност на колективите, както и качеството на 
продукцията. 
При обстоен анализ на анкетните карти, попълнени от 72% от 
фирмите, е констатирано, че нивото на обслужване като 
търговска кореспонденция, оперативно обработване на 
информацията, оперирането с контрагентите, е високо. 
Към 31.12.2020 г. ВМЗ  отчита нетна печалба в размер на 21 
407 хил. лв., докато през предходната 2019 г. дружеството 
реализира печалба в размер на 10 294 хил. лв.  
Дружеството отчита към 31.12.2020 г. приходи от оперативна 
дейност в размер на 252 814 хил. лв., което е намаление с 
1 390 хил. лв. в сравнение с 2019 г. 
За 2020 г. сумата на актива се е увеличила със 17 239 хил. лв. 
спрямо 2019 г.  

Структура на капитала 

 
Рентабилност 

 

100% собственост на ДКК ЕАД 
Министър на икономиката 
 
Съвет на директорите: Иван Йорданов 
Гецов, Атанас Трифонов Богданов,  
Трифон Василев Кумчев, Иван 
Йорданов Гецов – изпълнителен  
директор  
 
Независим одитор: М ДЖИ АЙ ДЕЛТА 
ОДД рег. № 177 
Изплатени възнаграждения на съвета 
на директорите за 2020 г.: 181 000 лева 
 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. лв.   

Общи приходи 254 882 256 675 

Приходи от оперативна 
дейност 

252 814 254 204 

Нетна печалба/загуба 21 407 11 113 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 490 886 473 647 

ДА 130 655 134 985 

КА 360 231 338 662 

Общо пасиви 184 976 183 588 

Нетекущи пасиви 26 044 13 948 

Текущи пасиви 158 932 169 640 

Собствен капитал 305 910 290 059 

Финансови коефициенти   

Рентабилност на 
приходите 

0.08 0.04 

Ефективност на разходите 1.12 1.05 

Ликвидност 2.27 2.00 

Задлъжнялост 0.60 0.63 

Ливъридж 1.60 1.63 

Дивидент, хил. лв. - - 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Не Не 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Да Да 
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Предприятието се занимава с управление на 
радиоактивните отпадъци в страната извън обектите, 
в които те се генерират. Поради специфичната си 
дейност пред ръководството на предприятието не са 
поставени финансови цели. Приходите на 
дружеството са обезпечени чрез финансиране от 
фонд „РАО“ и фонди "Извеждане от експлоатация на 
ядрени съоръжения" (фонд „ИЕЯС“).  Друг източник 
на приходи е и Международен фонд „Козлодуй“ чрез 
Европейската банка за възстановяване и развитие 
(ЕБВР). 
Общо приходите на дружеството за 2020 г. са  78 433 
хил. лв. в сравнение с 2019 г. през която са 79 870 хил. 
лв. е с намаление 1 437 хил. лв. 
Нетната печалба на дружеството за 2020 г. е в размер 
на 68 хил. лв., което е увеличение с 47 хил. лв. в 
сравнение с 2019 г. 
Един от приоритетите на управлението на човешките 
ресурси в ДП „РАО“ е повишаване на квалификацията 
в съответствие с изискванията на нормативните 
документи, приложими към дейността на ДП РАО. 
Над 70% от числения състав на предприятието са 
преминали обучение през 2020 година в зависимост 
от изпълняваните длъжности и изискванията на 
действащото законодателство. 
Структура на капитала 
 

 

100% собственост на държавата 
Министър на енергетиката 
 
Управителен съвет: Иван Тодоров Андреев, 
Сергей Кирилов Цочев, Дилян Милков 
Петров - изпълнителен директор 
 
Независим одитор: Велес Одит ООД, рег.  
№ 170 
Изплатено възнаграждение за 2020 г. на 
съвета на директорите: 187 898 лева 
 
 

 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, 
хил. лв. 

  

Общи приходи 78 433 79 870 

Приходи от 
оперативна 
дейност 

78 433 79 868 

Нетна 
печалба/загуба 

68 21 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 253 044 258 706 

ДА 235 943 240 434 

КА 17 101 18 272 

Общо пасиви 256 970 262 491 

Нетекущи пасиви 220 151 223 002 

Текущи пасиви 36 819 39 489 

Собствен капитал -3 926 -3 785 

Финансови коефициенти   

Ефективност на разходите 1.00 1.0003 

Ликвидност 0.46 0.46 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

       Да               Да        

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

       Да        Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с 
НСС 

Не        Не 

Рентабилност 
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Предприятието обединява дружества, развиващи дейност в 
производство и пренос на електрическа енергия както и 
пренос, транзит и съхранение на природен газ, добив на 
лигнитни въглища.  
Дружествата от групата на БЕХ ЕАД са в основата на 
енергийния сектор в България, като общо произвеждат 
около 58% от електроенергията в страната от микс от ядрени, 
лигнитни и хидроенергийни източници и гарантират 
доставките на природен газ и въглища. БЕХ Група се стреми 
към постигане на оперативна ефективност и осигуряване на 
устойчива енергия в България и региона. 
През 2020 г. предприятието реализира положителен 
оперативен финансов резултат от дейността си (EBIT) в 
размер на 3 007 хил. лв., което е намаление с  581 218 хил. 
лв. отчетена през 2019 г.  
Приходите от оперативна дейност на предприятието за 
2020 г. са 169 909 хил. лв., което е намаление с 185 698 хил. 
лв. в сравнение с 2019 г.  
Към 31.12.2020 г. дружеството отчита вземания по 
предоставени заеми на свързани лица на стойност 2 264 006 
хил. лв., от които нетекущите са 840 614 хил. лв., а текущите 
са в размер на 1 423 392 хил. лв. 
 
Структура на капитала 

 
 
Рентабилност

 

100% собственост на държавата 
Министър на енергетиката 
 
Съвет на директорите: Андон Петров 
Андонов - председател, Живко 
Димитров Динчев, Жаклен Йосиф Коен 
– изпълнителен директор  
 
Одитен комитет: Надежда Сандолова-
Христова – председател, Ваня 
Георгиева, Магдалена Латева 
 
Независим одитор: Ейч Ел Би България 
ООД, рег. № 017 
Изплатени възнаграждения на съвета 
на директорите: 231 000 лева 
 
 
 

 
 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. 
лв. 

  

Общи приходи 314 392 719 397 

Приходи от 
оперативна дейност 

169 909 355 607 

Нетна 
печалба/загуба 

3 007 584 225 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 6 175 225 6 296 059 

ДА 4 431 007 4 705 193 

КА 1 744 218 1 590 866 

Общо пасиви 2 403 427 2 527 072 

Нетекущи пасиви 1 283 622 2 291 116 

Текущи пасиви 1 119 805 235 956 

Собствен капитал 3 771 798 3 768 987 

Финансови 
коефициенти 

  

Рентабилност на 
приходите 

1.01 
 

0.81 

Ефективност на 
разходите 

14.42 6.57 

Ликвидност 1.56 6.74 

Задлъжнялост 0.64 0.67 

Ливъридж 1.64 1.67 

Дивидент, хил. лв. - - 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСФО 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с НСС 

Не Не 
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Дружеството е атомна електроцентрала и е най-големият 
производител на електрическа енергия в страната, като 
обезпечава повече от една трета от националното годишно 
електропроизводство. Атомната централа е ключов фактор 
за стабилността на националната електроенергийна система 
и за енергийната сигурност на страната. Извършен е анализ 
на безопасността и количествени оценки на остатъчния 
ресурс на съоръженията, свързани с безопасната и надеждна 
работа на блоковете. Резултатите от направените разчети 
потвърждават, че няма ограничения за безопасната работа 
на блоковете в следващите 30 години, съответно до 2047 г. 
за 5-ти блок и до 2051 г. за 6-ти блок. Текущите лицензи за 
експлоатация на два ядрени енергийни блока са подновени 
за срок от 10 години, съответно до 06.11.2027 г. за 5-ти блок 
и до 03.10.2029 г. за 6-ти блок 
 
Над 80% от приходите от продажби са от продажби на 
електрическа енергия на свободен пазар. За 2020 г. 
приходите от ел. енергия на регулиран пазар са 13% от 
общите приходи. 
Нетната печалба на предприятието за 2020 г. е в размер на 
275 810 хил. лв., която е с намаление от 49 082 хил. лв. от 
предходната 2019 г. 
Оперативните приходи за 2020 г. са  1 271 826  хил. лв., което 
е с 55 950 хил. лв. по-малко в сравнение с предходната 
година. 
 
Структура на капитала 
 

 
 
Рентабилност 
 

 

100% собственост на БЕХ ЕАД 
Министър на енергетиката 
 
Съвет на директорите: Жаклен Коен - 
председател, Иван Йончев, Наско 
Михов – изпълнителен директор 
 
Независим одитор: Ейч Ел Би България 
ООД, рег. № 017 
Изплатени възнаграждения на съвета 
на директорите за: 385 000 лева 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. 
лв. 

  

Общи приходи 1 273 996 1 331 782 

Приходи от 
оперативна дейност 

1 271 826  1 327 776 

Нетна 
печалба/загуба 

275 810 324 892 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 3 481 607 3 387 144 

ДА 2 368 992 2 448 688 

КА 1 112 615 938 456 

Общо пасиви 686 012 705 821 

Нетекущи пасиви 340 009 364 462 

Текущи пасиви 346 003 341359 

Собствен капитал 2 795 595 2 681 323 

Финансови 
коефициенти 

  

Рентабилност на 
приходите 

0.22 0.24 

Ефективност на 
разходите 

1.32 1.37 

Ликвидност 3.22 2.75 

Задлъжнялост 0.25 0.26 

Ливъридж 1.25 1.26 

Дивидент, хил. лв. 162 446 230 056 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСФО 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с НСС 

Не Не 
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 Дейността на предприятието е търговия и 

производство на електроенергия. НЕК ЕАД заема основно 
място на регулирания пазар на електроенергия. С лицензията 
за търговия с електрическа енергия извършва сделки и на 
свободния пазар. НЕК се явява най-големия производител на 
енергия от възобновяеми енергийни източници в страната. 
През 2020 г. НЕК ЕАД осъществяваше основната си дейност в 
съответствие с действащото енергийно законодателство и 
ценовите решения на Комисията за енергийно и водно 
регулиране, касаещи пазарния модел и задълженията на 
обществения доставчик по покупката и продажбата на 
електроенергия.  
Нетният финансов резултат на дружеството за 2020 г. е 
печалба в размер на 46 314 хил. лв., което е с 47 574 хил. лв. 
увеличение в сравнение с 2019 г. 
Приходите от оперативна дейност на предприятието за 2020 
г.  са предимно от продажби на електроенергия на вътрешния 
пазар и са в размер на 2 518 934 хил. лв., което е с намаление 
от 262 272 хил. лв. спрямо 2019 г. 
Към 31.12.2020 г. дружеството отчита непокрита загуба от 
предходни периоди в размер на 1 288 019 хил. лв. Стойността 
на текущите пасиви надвишава стойността на текущите активи 
с 2 121 130 хил.лв. Текущите пасиви включват текущи 
задължения към едноличния собственик на капитала и други 
свързани лица в размер на 2 356 167 хил.лв. Едноличният 
собственик на капитала „Български енергиен холдинг“ ЕАД се 
е ангажирал с подкрепа за дружеството в съответствие с 
изискванията на Закона за енергетиката и европейското 
законодателство с цел: постигане на устойчив финансов и 
бизнес модел на развитие, в условията на променяща се 
регулаторна рамка и правила за търговия с електроенергия, 
които уреждат взаимоотношенията на балансиращия пазар.
Структура на капитала 

 
 
Рентабилност 

 

100% собственост на БЕХ ЕАД 
Министър на енергетиката 
 
Съвет на директорите: Христо Величков 
Георгиев - председател, Момчил 
Векилов Ванов, Иван Тодоров Йончев – 
изпълнителен директор 
  
Независим одитор: Ейч Ел Би България 
ООД, рег. № 017 
Изплатени възнаграждения на съвета на 
директорите: 250 717 лева 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, 
хил. лв. 

  

Общи приходи 2 518 934 2 781 206 

Приходи от 
оперативна 
дейност 

2 518 934 2 781 206 

Нетна 
печалба/загуба 

46 314 -1 260 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 5 288 093 5 218 170 

ДА 4 892 644 4 873 659 

КА 395 449 344 511 

Общо пасиви 4 050 725 4 026 588 

Нетекущи пасиви 1 534 146 2 692 839 

Текущи пасиви 2 516 579 1 333 749 

Собствен капитал 1 237 368 1 191 582 

Финансови 
коефициенти 

  

Рентабилност на 
приходите 

0.02 -0.0005 

Ефективност на 
разходите 

1.06 0.99 

Ликвидност 0.16 0.26 

Задлъжнялост 3.27 3.38 

Ливъридж 4.27 4.38 

Дивидент, хил. лв. - - 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с 
МСФО 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с 
НСС 

Не Не 
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Предприятието осъществява единното оперативно планиране, 
координиране и управление на електроенергийната система на 
Република България, съвместната работа на 
електроенергийната система с електроенергийните системи на 
други страни, осигурява експлоатацията, поддръжката и 
надеждното функциониране на електропреносната мрежа, 
поддържането на спомагателни мрежи, както и ремонтни 
дейности и услуги в областта  на енергетиката. 
„Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД -  функционира като 
естествен монопол. 
 
Нетният финансов резултат на дружеството за 2020 г. е печалба 
в размер на 50 736 хил. лв., което е с 26 691 хил. лв. увеличение 
в сравнение с 2019 г. 
Приходите от оперативна дейност на предприятието за 2020 г.  
са в размер на 616 744 хил. лв., което е с намаление от 26 296 
хил. лв. спрямо 2019 г. 
 
Структура на капитала 
 

 
 
Рентабилност 
 

 

100% собственост на БЕХ ЕАД 
Министър на енергетиката 
 
Надзорен съвет: Петър Петров – 
председател, Пламен Радонов    
Управителен съвет: Антон Славов – 
председател, Пламен Йорданов, 
Ангелин Цачев - изпълнителен директор 
 
Независим одитор: Захаринова Нексиа 
ООД, рег. № 138 
 
Изплатени възнаграждения на 
управителния и надзорния съвет: 
497 000 лева 
 
 

 

 2020 2019 
Отчет приходи, 
хил. лв. 

  

Общи приходи 617 032 643 311 

Приходи от 
оперативна 
дейност 

616 744 643 040 

Нетна 
печалба/загуба 

50 736 24 045 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 2 839 294 2 707 956 

ДА 2 588 460 2 408 582 

КА 250 834 299 374 

Общо пасиви 672 340 583 714 

Нетекущи пасиви 527 611 458 432 

Текущи пасиви 144 729 125 282 

Собствен капитал 2 166 954 2 124 242 

Финансови 
коефициенти 

  

Рентабилност на 
приходите 

0.08 0.04 

Ефективност на 
разходите 

1.07 1.00 

Ликвидност 1.73 2.39 

Задлъжнялост 0.31 0.27 

Ливъридж 1.31 1.27 

Дивидент, хил. лв. 5 778 100 000 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с 
МСФО 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с 
НСС 

Не Не 
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Предприятието експлоатира най-голямото находище 
на лигнитни въглища в България с продуктивна площ от 
240 кв. км. Дружеството осигурява суровина за 
четирите топлоелектрически централи в комплекс 
„Марица Изток”, които произвеждат над 30% от 
електроенергията на България. Въглищата се добиват 
по открит способ, по силата на Концесионен договор за 
35 години, сключен с българското правителство през 
юли 2008 г. 
 
„Мини Марица–изток“ ЕАД е най-голямото 
въгледобивно предприятие, осигуряващо около 98% от 
въглищата, използвани в страната. 
 
Нетният финансов резултат на дружеството за 2020 г. е 
загуба в размер на 32 108 хил. лв., при печалба 57 хил. 
лв. през 2019 г. 
Приходите от оперативна дейност на предприятието за 
2020 г.  са в размер на 461 754 хил. лв., което е с 
намаление от 52 210 хил. лв. спрямо 2019 г. 
 
 
Структура на капитала 
 

 
 
Рентабилност 
 

 

 
100% собственост на БЕХ ЕАД 
Министър на енергетиката 
 
Съвет на директорите: Николай Стефанов 
Диков - председател, Георги Иванов Коев, 
Андон Петров Андонов - изпълнителен 
директор  
 
Независим одитор: Ейч Ел Би България 
ООД, рег. № 017 
Изплатени възнаграждения на съвета на 
директорите за 2020 г.: 241 000 лева 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, 
хил. лв. 

  

Общи приходи 462 042 514 315 

Приходи от 
оперативна 
дейност 

461 754 513 964 

Нетна 
печалба/загуба 

-32 108 57 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 1 141 942 1 188 820 

ДА 768 022 816 544 

КА 373 920 372 276 

Общо пасиви 344 010 350 064 

Нетекущи пасиви 251 607 254 607 

Текущи пасиви 92 403 95 457 

Собствен капитал 797 932 838 756 

Финансови 
коефициенти 

  

Рентабилност на 
приходите 

-0.07 0.0001 

Ефективност на 
разходите 

0.89 0.89 

Ликвидност 4.05 3.90 

Задлъжнялост 0.43 0.42 

Ливъридж 1.43 1.42 

Дивидент, хил. лв. 28 712 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с 
МСФО 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с 
НСС 

Не Не 
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Предприятието е най-голямата топлоелектрическа 
централа в Република България и на Балканския 
полуостров. Централата се състои от осем енергоблока, 
като всички те работят с изградени модерни 
сероочистващи инсталации. Централата отговаря на 
всички български и европейски изисквания за опазване 
на околната среда.  
 През 2020 г.  
Нетният финансов резултат на дружеството за 2020 г. е 
загуба в размер на 328 625 хил. лв., което е с 126 650 
хил. лв. увеличение в сравнение с 2019 г. 
Приходите от оперативна дейност на предприятието за 
2020 г.  са в размер на 458 479 хил. лв., което е с 
намаление от 215 501 хил. лв. спрямо 2019 г. 
 
 
 
Структура на капитала 

 
 
Рентабилност 

 

 
100% собственост на БЕХ ЕАД 
Министър на енергетиката 
 
Съвет на директорите: проф. д-р инж. 
Бончо Иванов Бонев – председател, Диян 
Станимиров Димитров, инж. Живко 
Димитров Динчев - изпълнителен 
директор 
 
Независим одитор: Ейч Ел Би България 
ООД, рег. № 017 
Изплатено възнаграждение за 2020 г. на 
съвета на директорите: 173 954  лева 
 
 
 

 
 
 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, 
хил. лв. 

  

Общи приходи 458 616 674 081 

Приходи от 
оперативна 
дейност 

458 479 673 980 

Нетна 
печалба/загуба 

-328 625 -201 975 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 1 595 419 1 600 100 

ДА 1 428 675 1 409 222 

КА 166 744 190 878 

Общо пасиви 1 294 974 1 569 354 

Нетекущи пасиви 632 864 822 553 

Текущи пасиви 662 110 746 801 

Собствен капитал 300 445 30 746 

Финансови 
коефициенти 

  

Рентабилност на 
приходите 

-0.72 -0.30 

Ефективност на 
разходите 

0.60 0.76 

Ликвидност 0.25 0.26 

Задлъжнялост 4.31 51.04 

Ливъридж 5.31 52.04 

Дивидент, хил. лв. - - 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с 
МСФО 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с 
НСС 

Не Не 
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притежава единствената 

лицензия за дейността „обществена доставка на 
природен газ на територията на Република 
България“ за срок от 35 години. От 01.01.2020 г. 
дружеството продава природен газ по регулирани 
цени само на крайни снабдители и на лица, на които 
е издадена лицензия за производство и пренос на 
топлинна енергия. 
С решение на Министерския съвет от юни 2020 г. 
бяха регламентирани реда и условията за 
възстановяване на суми на клиентите на „Булгаргаз“ 
ЕАД, закупили природен газ по свободно 
договорени цени в периода от 5 август 2019 г. до 31 
март 2020 г. Ретроактивното прилагане на новия 
ценови механизъм доведе до разлики в продажните 
цени на „Булгаргаз“ ЕАД по месеци за периода 
05.08.2019 г. – 31.03.2020 г. и формиране на сума в 
приблизителен размер на 201.7 млн. лв. с ДДС, която 
е възстановена на клиентите на дружеството. 
Дружеството приключва 2020 г. с нетна печалба в размер 
на 39 657 хил. лв., като през 2019 г.  дружеството отчита 
загуба в размер на 34 429 хил. лв.  
Най-голям дял в приходите на „Булгаргаз“ ЕАД имат 
приходите от продажба на природен газ в размер на 
678 769 хил. лв. , което представлява намаление с 50,94% 
в сравнение с 2019 г. Приходите от продажби на природен 
газ представляват 97,14% от продажбите на дружеството 
за 2020 г. Общо приходите за 2020 г. са в размер на 699 
889 хил. лв. 
За 2020 г. са продадени 25 043 900 MWh количества 
природен газ, което представлява намаление с  14,32% в 
сравнение с продадените количества през 2019. 

Структура на капитала

 
Рентабилност 

 

 
100% собственост на БЕХ ЕАД 
Министър на енергетиката 
 
Съвет на директорите: Петьо Ангелов 
Иванов – председател, Илиян Кирилов 
Дуков, Николай Ангелов Павлов - 
изпълнителен директор 
 
Независим одитор: Ейч Ел Би България ООД, 
рег. № 017 
Изплатено възнаграждение за 2020 г. на 
съвета на директорите: 305 000 лева 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, 
хил. лв. 

  

Общи приходи 699 889 1 407 667 

Приходи от 
оперативна 
дейност 

698 762 1 404 739 

Нетна 
печалба/загуба 

39 657 34 429 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 363 198 426 723 

ДА 13826 21 456 

КА 349 372 405 267 

Общо пасиви 83 903 187 059 

Нетекущи пасиви 51 689 50 963 

Текущи пасиви 32 214 136 096 

Собствен капитал 279 295 239 664 

Финансови 
коефициенти 

  

Рентабилност на 
приходите 

0.06 0.02 

Ефективност на 
разходите 

1.07 1.03 

Ликвидност 10.85 2.98 

Задлъжнялост 0.30 0.78 

Ливъридж 1.30 1.78 

Дивидент, хил. лв. - - 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Не Не 
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е предприятие, което 

извършва дейност по пренос, транзитен пренос и 
съхранение въз основа на издадени три лицензии. 
Дружеството е извършило пренос на природен газ за 
съседни държави: Турция, Гърция, Северна 
Македония и Румъния. 
Наблюдава се намаление на общите пренесени 
количества спрямо пренесените през 2019 г. със 
54,13% по направление Турция и увеличение на 
пренесените количества до Гърция и Северна 
Македония.  
„Булгартрансгаз“ ЕАД е независим комбиниран 
преносен оператор на газопреносната мрежа и 
подземно газохранилище, който управлява  
газопреносната мрежа на страната и  функционира 
като естествен монопол. 
Към 31.12.2020 г. „Булгартрансгаз” отчита нетна 
печалба в размер на 72 478 хил. лв., което в 
сравнение с 2019 г. е намаление в размер на 61 824 
хил. лв. 
Приходите от оперативна дейност са в размер на 
393 644 хил. лв., като в сравнение с предходната 
година те се увеличават с 35 688 хил. лв.  
Към 31.12.2020 г. дружеството отчита ръст с 1 875 724 
хил. лв. на нетекущите задължения прямо отчетените 
към 31.12.2019 г., които представляват: задължения 
по договори с Обединение „Консорциум Аркад“ и 
към ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“, които към края на 
2020 г. са в общ размер на 1 044 512 хил. лв. и 
увеличение на нетекущи задължения към кредитни 
институции в размер на 794 435 хил. лв. 
Структура на капитала 

 
Рентабилност 

 

100% собственост на БЕХ ЕАД 
Министър на енергетиката 
 
Надзорен съвет: Кирил Георгиев Георгиев - 
председател; Владимир Върчев Митрушев  
Управителен съвет: Таня Трендафилова 
Захариева – председател, Делян Валентинов 
Димитров, Владимир Асенов Малинов – 
изпълнителен директор 
 
Независим одитор: Грант Торнтон ООД, рег. 
№ 032 
Изплатено възнаграждение за 2020 г. на 
надзорния и управителния съвет: 645 000 
лева 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, 
хил. лв. 

  

Общи приходи 400 145 370 370 

Приходи от 
оперативна 
дейност 

393 644 357 956 

Нетна 
печалба/загуба 

72 478 104 654 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 5 080 234 3 266 601 

ДА 4 546 870 2 579 861 

КА 533 364 686 740 

Общо пасиви 2 571 641 732 443 

Нетекущи пасиви 2 163 336 287 612 

Текущи пасиви 408 305 444 831 

Собствен капитал 2 508 593 2 534 158 

Финансови 
коефициенти 

  

Рентабилност на 
приходите 

0.18 0.28 

Ефективност на 
разходите 

1.40 1.46 

Ликвидност 1.31 1.54 

Задлъжнялост 1.03 0.29 

Ливъридж 2.03 1.29 

Дивидент, хил. лв. - 23 569 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Не Не 
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Предприятието се занимава с изграждане на пристанища и 
пристанищни терминали както и тяхната реконструкция и 
поддържане. Дружеството притежава имущество, публична и 
частна държавна собственост, за изпълнение на дейността 
му. 
Предприятието е управителен орган на българските 
пристанища за обществен транспорт и предоставя услуги по 
управление на трафика и информационното облужване на 
корабоплаването. 
ДП „Пристанищна инфраструктура“ изготвя анкетни карти 
според изискванията на Системата за управление на 
качеството по стандарт 150 9001:2015, които се попълват от 
клиентите на ДП „Пристанищна инфраструктура”, като се 
анализират направените мнения и препоръки. 
ДП „Пристанищна инфраструктура“ като Управителен орган 
на пристанищата, не формира пазарен дял. 
Общо приходи от оперативна дейност за 2020 г. са 37 903 в 
сравнение с 2019 г. са намалели с 5 951 хил. лв.  
Финансовия резултат за 2020 г. е счетоводна загуба в размер 
на 11 281 хил. лв., което е увеличение с 4 625 хил. лв. в 
сравнение с 2019 г. 
 
Структура на капитала 
 

 
 
 
Рентабилност 
 

 

100% собственост на държавата 
 
Министър на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията 
Управителен съвет: Георги Тодоров - 
председател, Ангел Забуртов –
генерален директор 
 
Независим одитор: Одит Консулт 2004 
ООД, рег. № 122 
 
Изплатени възнаграждения на 
управителния съвет за 2020 г.: 164 597 
лева 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, 
хил. лв. 

  

Общи приходи 38 764 43 854 

Приходи от 
оперативна 
дейност 

37 903 43 854 

Нетна 
печалба/загуба 

-11 281 -6 656 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 1 298 406 1 214 619 

ДА 1 136 715 992 922 

КА 161 691 221 697 

Общо пасиви 82 297 92 395 

Нетекущи пасиви 60 431 70 920 

Текущи пасиви 21 866 21 475 

Собствен капитал 1 216 109 1 122 224 

Финансови коефициенти   

Ефективност на разходите 0.79 0.86 

Ликвидност 7.39 10.32 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да  
   

        Да 

 
ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Да          Да 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Не          Не 
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Предоставя висококачествено аеронавигационно обслужване 
в системата на въздушния транспорт в Република България и 
сред международната авиационна общност. 
ДП РВД е единствен доставчик на аеронавигационно 
обслужване в Република България и има 100 % пазарен дял за 
дейността, които извършва. 
През 2020 г. е въведена в редовна експлоатация връзка на РП 
и пилоти по линия за предаване на данни ( CPDLC) на 
автоматизирана система за управление на въздушното 
движение ( ACYBD ) SATCAS.  
Изпълнява се проект „Изграждане на център за 
възстановяване при инциденти в реално време“. 
ДП РВД има утвърдени Правила за управление на 
отношенията с клиентите. Ежегодно се провеждат поне две 
многостранни консултативни срещи с представители на 
авиокомпаниите (1АТА). Ежегодно се провеждат и анкети за 
установяване на удовлетвореността на клиентите от 
предоставеното обслужване, вкл. и чрез интернет страницата 
на предприятието. ДП РВД публикува на официалната си 
интернет страница годишен доклад за състоянието на 
връзките с клиентите. 
През 2020 г. продължава работата по проект за 
„Реконструкция и модернизация на Оперативна и Техническа 
зала и прилежащата към тях инфраструктура и съоръжение“ в 
РЦ за ОВД София. Проектът ще доведе до разширяване на 
капаците на автоматизираната система за управление на 
въздушното движение.  
ДП РВД има активно участие в дейностите, свързани с 
опазване на околната среда, като участва в учредяването, 
организацията и дейността на форум „Съвместно управление 
на въздействието върху околната среда от авиационните 
дейности в района на летищата“, който се провежда два пъти 
в годината. 

Структура на капитала 

 
Рентабилност 

 

100% собственост на държавата 
 
Министър на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията 
Управителен съвет: Веселина Карамилева –
Тодорова - председател, Десислава 
Замфирова, Георги Пеев – генерален директор 
 
Независим одитор: Брейн Сторм Консулт 
ЕООД, рег. № 148 
Изплатени възнаграждения на управителния 
съвет за 2020 г.: 394 000 лева 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, 
хил. лв. 

  

Общи приходи 179 954 256 429 

Приходи от 
оперативна 
дейност 

179 854 256 142 

Нетна 
печалба/загуба 

2 552  18 252 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 404 156 429 852 

ДА 280 400 205 379 

КА 123 756 224 473 

Общо пасиви 62 026 74 894 

Нетекущи пасиви 12 987 25 136 

Текущи пасиви 49 039 49 758 

Собствен капитал 342 130 354 958 

Отчисления за 
държавата 

18 252 15 442 

Финансови коефициенти 

Ефективност на 
разходите 

 
1.02 

 
1.09 

Ликвидност 2.52 4.51 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с 
НСС 

Не Не 
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От 01.01.2020 г. използва система за планиране и управление 
на ресурсите. 
Приходи от продажба на услуги за 2020 г. са в размер 116 013 
хил. лв. и спрямо 2019 г. се отчита увеличение със 7 682 хил. 
лв. 
НК „Железопътна инфраструктура“ е единствен управител на 
железопътна инфраструктура, и има 100 % пазарен дял за 
дейността, които извършва. 
Към 31.12.2020 г. предприятието отчита нетна загуба в 
размер на 76 127 хил. лв., като през предходната 2019 г. 
загубата е 23 001 хил. лв. Натрупаните непокрити загуби от 
минали години, без влиянието на текущата към 31.12.2020 г. 
са 559 066 хил. лв. 
Разходите за оперативна дейност без разходи за 
амортизация са в размер 338 472 хил. лв. и спрямо 2019г. са 
увеличени с 25 745 хил. лв.  
Собственият капитал на дружеството намалява от 1 345 351 
хил. лв. на 1 275 410 хил. лв. 
 
Структура на капитала 
 

      
 
Рентабилност 
 

 

 
 
100% собственост на държавата 
 
Министър на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията 
Управителен съвет: до 08.10.2020 г. - 
Иван Марков, Христо Алексиев – 
председател, Красимир Папукчийски – 
генерален директор 
От 09.10.2020 г. до 31.12.2020 г.  
Христо Алексиев – председател, 
Красимир Папукчийски – генерален 
директор 
 
Независим одитор: АБВП-Одит стандарт 
ООД, рег. № 165 
Изплатени възнаграждения на 
управителния съвет, изпълнителния 
директор за 2020 г.: 138 512 лева 
 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, 
хил. лв. 

  

Общи приходи 453 260 478 826 

Приходи от 
оперативна 
дейност 

452 498 477 797 

Нетна 
печалба/загуба 

-76 127 -23 001 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 4 380 005 4 296 290 

ДА 4 155 343 3 986 522 

КА 224 662 309 768 

Общо пасиви 3 104 595 2 950 939 

Нетекущи пасиви 3 051 097 2 907 590 

Текущи пасиви 53 498 43 349 

   
Собствен капитал 1 275 410 1 345 351 

Финансови коефициенти   

Ефективност на разходите -0.85 0.95 

Ликвидност 4.20 7.15 

ГФО, заверен от независим   
одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Не Не 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Да Да 
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 е холдингово дружество, което 

обединява компании, развиващи дейност в областта на 
превозването на пътници и товари по железопътни 
линии. 
„Холдинг БДЖ“ ЕАД според официалната статистика на 
НСИ за 2020 г. има пазарен дял 5.3% за превозените 
пътници и 18.2% за реализираните пътниккилометри от 
сухопътния транспорт. Пазареният дял за превоза на 
товари за 2020 г. е 42%. 
 
Дружеството приключва 2020 г. с нетна печалба в 
размер на 558 хил.лв., при отчетена загуба за 
предходната 2019 г. в размер на 8 038 хил. лв.  
Приходи от оперативна дейност за анализирания 
период, включващи приходи от реализация на 
въглища, стоки, услуги и други, са на стойност    6 411 
хил. лв. и се увеличават с 1 647 хил. лв. спрямо 
реализираните за изминалата 2019 г. 
През 2020 г. общи разходи са на стойност 6 524 и е 
отчетено увеличение с  1 724 хил. лв. спрямо 
предходната 2019 г. 
 
 
Структура на капитала 
 

 
 
Рентабилност 
 

 

100% собственост на държавата 
Министър на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията 
 
Съвет на директорите: Никола Василев – 
изпълнителен директор, Григори 
Григоров - председател, Светломир 
Николов 
 
Независим одитор: Ейч Ел Би България 
ООД, рег. № 017 
Изплатени възнаграждения на съвета на 
директорите за 2020 г.: 188 хил. лева 
 
 
 

 
 
 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, 
хил. лв. 

  

Общи приходи 6 524 4 800 

Приходи от 
оперативна 
дейност 

6 411 4 764 

Нетна 
печалба/загуба 

558 -8 038 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 250 919 256 338 

ДА 227 884 226 419 

КА 23 035 29 919 

Общо пасиви 32 070        255 841 

Нетекущи пасиви 21 017 23 662 

Текущи пасиви 11 053 232 179 

Собствен капитал 218 849 497 

Финансови 
коефициенти 

  

Рентабилност на 
приходите 

-0.09 -1.67 

Ефективност на 
разходите 

0.76 0.23 

Ликвидност 2.08 0.13 

Задлъжнялост 0.15 514.77 

Ливъридж 1.15 515.77 

Дивидент, хил. лв. - - 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с 
МСФО 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с 
НСС 

Не Не 
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е 

специализирано в извършване на железопътни превози на 
пътници във вътрешно и/или международно съобщение, 
наемане на локомотивна тяга и вагони за извършване на 
железопътни превози на пътници, поддръжка и ремонт на 
подвижен състав (локомотиви и вагони). 
 
През 2020 г. са превозени 16 810,48 хил. пътници, с 21,22 % 
или с 4 529,02 хил. пътника по-малко в сравние с 2019 г.  
 
Към 31.12.2020 г. предприятието отчита нетна загуба в 
размер на 10 830 хил. лв., докато през предходната 2019 г. е 
реализирало загуба в размер на 5 109 хил. лв. Приходите от 
оперативна дейност са в размер на 250 416 хил. лв., като в 
сравнение с предходната година те намаляват с 15 579 хил. 
лв., основно от намалението на приходите от външни 
клиенти (превоз на пътници). 
 
 
 
Структура на капитала 
 

 
 
 
Рентабилност 
 

 

 
100% собственост на Холдинг БДЖ 
 
Управител – Любен Нанов 
Прокурист – Иван Вълчев 
Прокурист – Велик Тонев 
Дружеството се представлява от управителя и  
един от прокуристите или двамата прокуристи 
заедно 
 
Независим одитор: Ейч Ел Би България ООД, рег. 
№ 017 
Изплатени възнаграждения на управителя и 
прокуристите за 2020 г.: 181 701 лева 
 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. лв.   

Общи приходи 250 597 266 232 

Приходи от оперативна дейност 250 416 265 995 

Нетна печалба/загуба -10 830 -5 109 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 533 301 336 581 

ДА 450 758 245 140 

КА 82 543 91 441 

Общо пасиви 253 311 189 136 

Нетекущи пасиви 192 231 110 852 

Текущи пасиви 61 080 78 284 

Собствен капитал 279 990 147 445 

Финансови коефициенти   

Рентабилност на приходите -0.04 -0.02 

Ефективност на разходите 0.91 0.95 

Ликвидност 1.35 1.17 

Задлъжнялост 0.90 1.28 

Ливъридж 1.90 2.28 

Дивидент, хил. лв. - - 

ГФО, заверен от независим 
одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в съответствие с 
МСС 

Да Да 

ГФО, изготвен в съответствие с 
НСС 

На На 
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е специализирано в

извършване на железопътни превози на товари, наемане на 
локомотивна тяга и вагони за извършване на железопътни 
превози на товари, поддръжка и ремонт на подвижен състав 
(локомотиви и вагони). Пазарът на железопътни товари в 
България не надхвърля значително 16 милиона тона през 
последните години, като делът на предприятието се движи 
между 45 – 55 %.   
Във връзка с Решение №463/09.07.2020 г. на Министерския 
съвет, са продадени недвижими имоти, собственост на 
предприятието на ДП „Железопътна инфраструктура“, с което 
„БДЖ-Товарни превози“ ЕООД е намалило задълженията си 
към ДП „Железопътна инфраструктура“ със 7 831 хил. лева. 
 
Към 31.12.2020 г. предприятието отчита нетна загуба в размер 
на 2 186 хил. лв., като през предходната 2019 г. загубата е                
7605 хил. лв. Приходите от оперативна дейност са в размер на 
119 126 хил. лв., като в сравнение с предходната година те се 
увеличават с 3 087 хил. лв.  
 
Структура на капитала 
 

 
 
 
Рентабилност 
 

 

100% собственост на Холдинг БДЖ 
 
Управител – Иван Личев 
Прокурист – Светломир Николов  
Дружеството се представлява от 
управителя и прокуриста заедно 
 
Независим одитор: Ейч Ел Би България 
ООД, рег. № 017 
Изплатени възнаграждения на 
управителя и прокуриста за 2020 г.: 
102 000 лева 
 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. лв.   

Общи приходи 119 303 122 371 

Приходи от оперативна 
дейност 

119 126 122 213 

Нетна печалба/загуба -2 186 -7 605 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 215 204 199 695 

ДА 172 205 158 836 

КА 38 070 40 859 

Общо пасиви 118 126 115 037 

Нетекущи пасиви 61 979 71 627 

Текущи пасиви 56 147 43 410 

Собствен капитал 97 078 84 658 

Финансови коефициенти   

Рентабилност на 
приходите 

-0.02 -0.06 

Ефективност на разходите 0,89 0.90 

Ликвидност 0,68 0.94 

Задлъжнялост 1,22 1.36 

Ливъридж 2,22 2.36 

Дивидент, хил. лв. - - 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Не Не 
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Основната дейност на Пристанище Варна ЕАД е претоварване и 
съхранение на товари, пристанищни услуги, както и обслужването 
на кораби. Разполага с два пристанищни терминала: Варна-Изток - 
разположен навътре във Варненския залив и Варна-Запад - най-
модерното и перспективно пристанище на северния български 
черноморски бряг, разположено на около 30 км. западно от град 
Варна, на западния бряг на Белославското езеро. 
„Пристанище Варна“ ЕАД извършва непрекъснат мониторинг за 
удовлетвореността на клиентите от предлаганите от 
предприятието стоки и услуга и резултатите от тях. За целта е 
разработена и се прилага цялостна „Процедура за проучване и 
анализ удовлетворението на клиентите от оказаните пристанищни 
услуги“, която е неделима част от Системата за управление на 
качеството 180 9001:2015. 
 

„Пристанище Варна“ ЕАД отчита пазарен дял 1/3 от всички 
обработени сухи товари в сегмента „Воден транспорт“ на страната. 
Към 31.12.2020 г. предприятието отчита нетна загуба в размер на 5 
116 хил. лв., докато през предходната 2019 г. е реализирало 
печалба в размер на 1 082 хил. лв.  
Приходите от оперативна дейност са 51 822 хил. лв., като в 
сравнение с предходната година те намаляват с 9 723 хил. лв. 
Разходите за оперативна дейност в размер на 56 928 хил. лв. са по-
малко с 3 396 хил. лв. спрямо предходната година.  
 
Структура на капитала 
 

 
 
Рентабилност 
 

 

 
 
100% собственост на държавата 
Министър на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията 
 
Съвет на директорите: Тихомир 
Тодоров – председател, Димитър 
Атанасов, Петър Сеферов – 
изпълнителен директор 
 
Независим одитор: Свраков и Милев 
ООД, рег. № 087 
Изплатени възнаграждения на съвета 
на директорите за 2020 г.: 162 062лева 
 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. лв.   

Общи приходи 51 884 61 622 

Приходи от оперативна 
дейност 

51 822 
 

61 545 

Нетна печалба/загуба -5 116 1 082 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 63 381 71 311 

ДА 38 650 41 571 

КА 24 731 29 740 

Общо пасиви 18 092 20 326 

Нетекущи пасиви 8 112 10 140 

Текущи пасиви 9 980 10 186 

Собствен капитал 45 289 50 985 

Финансови коефициенти   

Рентабилност на 
приходите 

-0.10 0.02 

Ефективност на 
разходите 

0.91 1.02 

Ликвидност 2.48 2.92 

Задлъжнялост 0.40 0.40 

Ливъридж 1.40 1.40 

Дивидент, хил. лв. 541 5 443 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Не Не 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Да Да 
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Предприятието е лицензиран летищен оператор, като дейността му 
включва летищно осигуряване на полетите, наземно обслужване на 
въздухоплавателни средства, обслужване на пътници, обработка на 
багажи, товари и поща. 
„Летище София“ ЕАД в дейностите по наземно обслужване на летище 
София през 2020 г. има пазарен дял от: 28% по критерий брой обслужени 
самолети и 11% по критерий брой обслужени пътници; 1,98% като наземен 
оператор в дейността по обслужване с горива за заредено количество на 
въздухоплавателни средства. 
„Летище София“ ЕАД акцентира върху изграждането на канали за 
получаване и анализ на т.нар. „ДеесПзаск” - обратна връзка от страна на 
пътници и клиенти посредством уебсайта на дружеството и профилите в 
социалните мрежи на компанията. 
Значително събитие за 2020 г.: 
На 22 юли 2020 г. е сключен договор между Правителството на Република 
България и концесионер „Соф Кънект“ АД. Концесионерът е придобил 
изключителното право да управлява обекта и да е летищен оператор на 
Летище София. Началната дата на концесията е 20 април 2021 г. 
Към 31.12.2020 г. предприятието отчита нетна загуба в размер на 1 662 хил. 
лв., докато през предходната 2019 г. реализираната печалба е в размер на 
12 899 хил. лв.  
Приходите от оперативна дейност са в размер на 131 488 хил. лв., като в 
сравнение с предходната година те се намаляват с 49 920 хил. лв. Разходите 
за оперативна дейност (в размер на 131 802 хил. лв.) са по-малко в 
сравнение с предходната година с 35 833 хил. лв.  

 
Структура на капитала 
 

 
 
Рентабилност 

 

 
100% собственост на държавата 
Министър на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията 
 
Съвет на директорите: Ася Иванова, 
Мая Андреева,  Владимир Рапонджиев 
- изпълнителен директор 
 
Независим одитор: Бул Одит ООД, рег. 
№ 023 
Изплатени възнаграждения за 2020 г.: 
на Съвета на директорите – 219 000 
лева 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. лв.   

Общи приходи 132 094 183 059 

Приходи от оперативна 
дейност 

131 488 181 408 

Нетна печалба/загуба -1 662 12 899 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 272 803 307 619 

ДА 9 942 11 753 

КА 262 861 295 866 

Общо пасиви 166 201 192 889 

Нетекущи пасиви - 1 237 

Текущи пасиви 166 201 191 652 

Собствен капитал 106 602 114 730 

Финансови коефициенти   

Рентабилност на 
приходите 

-0.01 0.07 

Ефективност на 
разходите 

1.00 1.08 

Ликвидност 1.58 1.54 

Задлъжнялост 1.56 1.68 

Ливъридж 2.56 2.68 

Дивидент, хил. лв. 6 450 6 318 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСФО 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с НСС 

Не Не 

През 2020 г. в управлението на „Летище София“ ЕАД беше поставен акцент от ръководството върху иновациите в 

областта на екологията и опазването на околната среда. Разработена е Стратегия за поддръжка и развитие на 

система за управление на качеството и околната среда, извършва се непрекъснат мониторинг на шума на и около 

летищния комплекс. Участие на публичното предприятие във обществено обсъждане през 2020 г. на План за 

действие въз основа на стратегическа карта за шум, както и в План за действие въз основа на стратегическа карта 

за шум, одобрена от Министъра на здравеопазването. 
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Предприятието е лицензиран пощенски оператор, като за 
осъществяване на дейността си има издадени индивидуални 
лицензии, разрешения и удостоверения.   
„Български пощи“ ЕАД през 2020 г. имат пазарен дял от 
универсална пощенска услуга - 79 %, от куриерски услуги - 
0.6%, от неуниверсална пощенска услуга - 25 % и от пощенски 
парични преводи - 19 %. 
На „Български пощи“ ЕАД с Постановление на Министерския 
съвет № 113/ 28.05.2020 г. е възложено извършването на 
услуга от общ икономически интерес по разпространение на 
периодични печатни издания (вестници и списания) с 
отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна 
основа на територията на Република България за срок 10 
години, считано от 1 март 2020 г. Компенсирането на нетните 
разходи от извършване на тази услуга съответствие с 
изискванията на „Методика за определяне на размера на 
компенсацията въз основа на нетните разходи от извършване 
на услугата по разпространение на периодични печатни 
издания с отстъпки на едро и дребно, директно или на 
абонаментна основа от „Български пощи“ - ЕАД, на 
територията на Република България“, която е включена в 
приложението на ПМС № 113/ 28.05.2020 г. 
Към  31.12.2020 г. предприятието отчита загуба в размер на      
5 155 хил. лв., в сравнение с 2019 г. е увеличена с 4 044 хил. 
лв. 
Общият размер на приходите за 2020 г. е 213 027 хил. лв., 
които са се увеличили  спрямо 2019 г. с 38 771 хил. лв. 
Нетната загуба за 2020 г. е 5 155 хил. лв., което е увеличение с 
4 044 хил. лв. в сравнение с 2019 г. 
 
Структура на капитала 

 
Рентабилност 

 

 
100% собственост на държавата 
Министър на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията 
 
Съвет на директорите: Никола 
Шерлетов - председател, Емилия 
Фачева; Деян Дънешки – Главен 
изпълнителен директор 
 
Независим одитор: Гранд Торнтон 
ООД, рег. № 032 
Изплатени възнаграждения на съвета 
на директорите за 2020 г.: 212 675 лева 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. лв.   

Общи приходи 213 027 174 256 

Приходи от оперативна 
дейност 

212 661 174 220 

Нетна печалба/загуба -5 155 -1 111 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 219 825 227 485 

ДА 136 994  135 829  

КА 82 831 91 656 

Общо пасиви 190 992 191 092 

Нетекущи пасиви 38 360 37 792 

Текущи пасиви 152 632 153 300 

Собствен капитал 28 833 36 393 

Финансови коефициенти   

Рентабилност на 
приходите 

-0.02 -0.01 

Ефективност на разходите 0,96 0,99 

Ликвидност 0.54 0.60 

Задлъжнялост 6.62 5.25 

Ливъридж 7.62 6.25 

Дивидент, хил. лв. - - 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с НСС 

Не Не 
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е сред 

технологичните лидери в областта на предоставянето на 
високотехнологични услуги в сектора на информационните 
и комуникационни технологии в България. В предмета на 
дейност на дружеството влизат разработване на 
информационни продукти от бази данни, програмни 
продукти и системи, а след измененията в Закона за 
електронното управление от 29.11.2019 г., 
„Информационно обслужване“ АД е определено да 
осъществява функции на Национален системен 
интегратор. Дейностите по системна интеграция включват 
изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на 
работоспособността на информационните системи, 
използвани от административните органи. 
 
„Информационно обслужване“ АД има 26 териториални 
поделения (клонове) на територията на страната, които 
изпълняват предмета на дейност на Дружеството на 
територията на съответната област. 
 
За 2020 г. дружеството реализира печалба след данъци, в 
размер на 4 031 х. лв., отчетено е съществено увеличение 
на приходите и финансовия резултат спрямо предходната 
година. Увеличение на приходите е с 51 451 хил. лв. или 
1.59 пъти. 
 
Структура на капитала 
 

 
 
 
 
Рентабилност 

 

99,5% собственост на държавата 
Министър на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията 
Съвет на директорите: Михаил 
Константинов – председател, Валери 
Борисов – зам. председател, Ивайло 
Филипов, Юлиана Калчева, Валентина 
Недялкова 
Изпълнителен директор: Ивайло 
Филипов 
Независим одитор: Велес Одит ООД, рег. 
№ 170 
Изплатени възнаграждения на членовете 
на Съвета на директорите за 2020 г.:  362 
хил. лева 
 
 
 

 2020 2019 

Отчет приходи, хил. лв.   

Общи приходи 83 877 32 426 

Приходи от оперативна 
дейност 

 
83 876 

 
32 394 

Нетна печалба/загуба 4 031 2 803 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 40 023 34 656 

ДМА 22 435 17 385 

КМА 17 588 17 271 

Общо пасиви 12 617 9 754 

Нетекущи пасиви 2 656    2 209 

Текущи пасиви 9 961 7 545 

Собствен капитал 27 406 24 902 

Финансови коефициенти   

Рентабилност на 
приходите 

 
0.05 

 
0.09 

Ефективност на разходите 1.06 1.11 

Ликвидност 1.77 2.29 

Задлъжнялост 0.46 0,39 

Ливъридж 1.46 1.39 

Дивидент 1 394 502 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСФО 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с НСС 

Не Не 

0

0,2

0,4

0,6

2016 2017 2018 2019 2020

Коефициент за задлъжнялост
net debt/equity ratio

0

0,05

0,1

2016 2017 2018 2019 2020

Коефициент за рентабилност 
на приходите, ROR



 
46 

 

Предмет на дейност на дружеството е строителство, 
поддържане и възстановяване на транспортни обекти, 
дейности в областта на транспортните комуникации, 
железопътен превоз на товари и др.  
„Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД - през 2020 г. 
пазарния дял на предприятието в железопътно строителство е в 
размер на 6,11%. 
„Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД извършва 
постоянен мониторинг за оценка на дейността от клиентите 
чрез попълване на Анкетни карти за оценка удовлетвореността 
на клиента. На основание получената информацията от 
анкетите се отчита и взаимодействието с останалите участници 
в строителния процес - инвеститор, надзор и проектанти. 
 
Финансов резултат на предприятието за 2020 г. е печалба в 
размер на 4 140 хил. лв., което е увеличение с 4 055 хил. лв. в 
сравнение с 2019 г. Приходите от оперативна дейност са в 
размер на 173 816 хил. лв., в сравнение с 2019 г. са се увеличили 
с 152 255 хил. лв. 
 
Структура на капитала 
 

 
 
Рентабилност 
 

 
 
 

 
100% собственост на държавата 
Министър на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията 
 
Съвет на директорите: Тодор 
Кондаков, Марин Христов, Божидар 
Джелебов – изпълнителен директор 
 
Независим одитор: Радка Боевска,    № 
0270 
Изплатени възнаграждения на съвета 
на директорите за 2020 г.: 215 000 лева 
 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. лв.   

Общи приходи 173 816 21 817 

Приходи от оперативна 
дейност 

173 816 21 561 

Нетна печалба/загуба 4 140 85 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 196 919 235 340 

ДА 52 021 53 819 

КА 144 898 181 521 

Общо пасиви 149 316 191 839 

Нетекущи пасиви 2 022 2 401 

Текущи пасиви 147 294 189 438 

Собствен капитал 47 603 43 501 

Финансови коефициенти   

Рентабилност на 
приходите 

0.02 0.0039 

Ефективност на разходите 1,03 1,01 

Ликвидност 0.98 0.96 

Задлъжнялост 3,14 4,41 

Ливъридж 4.14 5.41 

Дивидент, хил. лв. - 38 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Не Не 

ГФО, изготвен в 
съответствие с НСС 

Да Да 
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e юридическо лице, държавно 

предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, 
създадено със Закона за хазарта и с основен предмет на дейност: 
организиране на традиционна лотария, числови лотарийни игри, 
моментна лотария и залагания върху резултати от спортни 
състезания и надбягвания с коне и кучета на територията на 
страната. 
ДП „Български спортен тотализатор“ притежава 100% от пазарния 
дял на сегмента, в който оперира. 
През 2020 г. от ДП „Български спортен тотализатор“ е проведено 
проучване за „Употреба и нагласи към лотарийните игри в 
България“ и е събрана информация чрез анкетни карти за 
качеството и ефективността на обслужване в обектите за 
разпространение на хазартни игри. 
През 2020 г. предприятието е извършило отчисления по бюджета 
на Министерство на младежта и спорта в размер на 31 млн. лв. на 
основание чл. 14, ал. 3 от Закона за хазарта. 
Повишаването на приходите и положителния финансов резултат за 
2020 г. спрямо предходни години на ДП „Български спортен 
тотализатор“ представлява важно постижение за дружеството. 
Финансовият резултат на предприятието за 2020 г. е печалба в 
размер на 38 597 хил. лв. След направени вноски съгласно Закона 
за хазарта и Устройствения правилник на предприятието, нетната 
печалба е в размер на 7 561 хил. лв. и бележи ръст спрямо нетната 
загубата през 2019 г. в размер на 7 139 хил. лв. Приходите от 
оперативна дейност през 2020 г. се увеличават с 43,40% или с 
76 202  хил. лв. спрямо 2019 г., достигайки до 251 849 хил. лв. 
В резултат на увеличението на дейността и приходите през 2020 г. 
с 43,40%, съпътстващите към тях разходи нарастват с по-бавен 
темп, съответно с 37.20%. Разходите за оперативна дейност през 
2020 г. са в размер на 212 987 хил. лв. 

 
Структура на капитала 

 
Рентабилност 

 

100% собственост на държавата 
Министър на младежта и спорта 
 
Управителен съвет към 01.01.2020 г: 
Живко Вангелов - председател; Дамян 
Дамянов – изпълнителен директор, 
Горяна Тодева, Белчо Иванов, 
Константин Баждеков 
 
Управителен съвет след 27.02.2020 г: 
Людмила Петкова - председател; 
Любомир Петров - изпълнителен 
директор, Гошо Гинчев, Христо Йовов, 
Валентин Точев 
 
Независим одитор: Лука Пачиоли - 
Експерт ЕООД, Анета Тупавичарова - рег. 
№ 0286 
Изплатени възнаграждения на 
изпълнителния директор и членовете на 
Управителния съвет за 2020 г. :                     
329 000 лева 
 

 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. 
лв. 

  

Общи приходи 251 851 175 648 

Приходи от 
оперативна дейност 

251 849 175 647 

Нетна 
печалба/загуба 

7 561 -7 139 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 138 207 60 533 

ДА 105 609 40 063 

КА 32 598 20 470 

Общо пасиви 87 652 64 842 

Нетекущи пасиви 53 551 44 228 

Текущи пасиви 34 101 20 614 

Собствен капитал 50 555 -4 309 

Финансови коефициенти   

Ефективност на разходите 1.43 1.12 

Ликвидност 0.96 0.99 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да   Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСФО 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с НСС 

Не Не 
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Дружеството е създадено за да поддържа спортни обекти и 
съоръжения. През 2020 г. са завършени инвестиционни 
програми и са отчетени реализирани инвестиции в размер на 
2 760 хил. лв. 
 
Към 31.12.2020 г.  дружеството  отчита нетна загуба в размер на                  
2 934  хил. лв., което е намаление с 335 хил. лв. в сравнение с 
2019 г. 
Приходите от оперативна дейност са 11 118 хил. лв., като в 
сравнение с предходната година са намалени с 590 хил. лв.  
Дружеството отчита натрупани загуби от дейността си в размер 
на 45 812 хил. лв. към 31.12.2020 г. 
 
 
Структура на капитала 
 

 
 
 
Рентабилност 
 

 

 
100% собственост на държавата 
Министър на младежта и спорта 
 
Съвет на директорите: Емилия Асенова 
Груева - председател, Красимир 
Здравков Керезов, Антон Николов 
Попов, Стоян Траянов Танев, 
Пламен Цветков Манолов – 
изпълнителен директор  
 
Независим одитор: РСМ БГ ООД, 
Мариана Михайлова, Рег.№ 173  
 
Изплатено възнаграждение на съвета 
на директорите за 2020 г.: 195 722 лв. 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. лв.   

Общи приходи 11 189 11 744 

Приходи от оперативна 
дейност 

11 118 11 708 

Нетна печалба/загуба -2 934 -3 269 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 203 374 204 945 

ДА 193 448 194 522 

КА 9 926 10 423 

Общо пасиви 9 030 8 157 

Нетекущи пасиви 6 016 5 723 

Текущи пасиви 3 014 2 434 

Собствен капитал 194 344 196 788 

Финансови коефициенти   

Рентабилност на 
приходите 

-0.26 -0.28 

Ефективност на разходите 0.81 0.80 

Ликвидност 3.29 4.28 

Задлъжнялост 0.05 0.04 

Ливъридж 1.05 1.04 

Дивидент, хил. лв. - - 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСФО 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с НСС 

Не Не 
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e юридическо лице, държавно 

предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, 
създадено на основание Закона за горите през 2011 година. 
Предприятието стопанисва държавните горски територии в 
осем  административни области – Благоевград, Кюстендил, 
София град, София област, Пазарджик, („ДГС Белово“), 
Пловдив („ДГС Кричим“), Перник и Ловеч („ДГС Тетевен“). В 
състава му влизат 38 териториални поделения, от които 32 
държавни горски стопанства и 6 – държавни ловни 
стопанства. Общата площ на горските територии, включени в 
обхвата на Югозападно държавно предприятие е 961 947 
хектара, от които 669 067 хектара са държавните горски 
територии (70%). 
За периода са приета 5 проекта за ремонт на трайни горски 
пътища. 
На интернет страница на предприятието е публикувана 
Анкетна карта за изследване на удовлетвореността от 
предлаганите от него стоки и услуги. 
 
Югозападно държавно предприятие, гр. Благоевград заема 
18,1% пазарен дял спрямо общия добив на дървесина през 
2020 г. 
В резултат на дейност към 31.12.2020 г. дружеството отчита 
приходи от оперативна дейност в размер на 66 174 хил. лв., 
спрямо 74 420 хил. лв.  за същия период на 2019 г.  
Финансовите приходи са в размер на 201 хил. лв. Основния 
източник на приходите от оперативна дейност са свързани с 
добива на дървесина. Общия размер на разходите са 66 268 
хил. лв в сравнение с 2019г. са 74 355 хил. лв. Към 31.12.2020 
г. дружеството реализира счетоводна печалба в размер на 
107 хил. лв., а през 2019 г. е в размер на 398 хил. лв. 
 

Структура на капитала 

 
 
Рентабилност 

 
100% собственост на държавата 
 
Министър на земеделието, храните и 
горите 
Управителен съвет: Мария Йорданова 
Маринова - председател, Ваня Благоева 
Каменова, Дамян Илиев Дамянов – 
директор 
 
Независим одитор: Надка  Стоянова,   
№ 0143 и Милена Стоянова, № 0783 
Изплатени възнаграждения на 
управителния съвет за 2020 г.: 271 493 
лева 
 
 

 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. 
лв. 

  

Общи приходи 66 375 74 753 

Приходи от 
оперативна дейност 

66 174 74 420 

Нетна печалба/загуба 189 171 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 289 419 292 392 

ДА 260 235 267 984 

КА 23 611 22 426 

Общо пасиви 94 186 96 996 

Нетекущи пасиви 78 170 68 766 

Текущи пасиви 16 060 28 230 

Собствен капитал 195 189 195 396 

Отчисления за 
държавата 

85 305 

Финансови коефициенти   

Ефективност на разходите 1.00 1.01 

Ликвидност 1.47 0.86 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Не Не 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Да Да 
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e юридическо лице, държавно предприятие по 

смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, създадено на 
основание Закона за горите през 2011 година. 
 
Предприятието стопанисва държавните горски територии в 
пет административни области – Бургас, Сливен, Хасково, 
Стара Загора и Ямбол. В състава на предприятието влизат 32 
териториални поделения, в т.ч. двадесет и седем държавни 
горски стопанства и пет държавни ловни стопанства. 
 
Югоизточно държавно предприятие, гр. Сливен заема 15,1% 
пазарен дял спрямо общия добив на дървесина през 2020 г. 
 
През 2020 г. приходите от оперативна дейност на 
дружеството са 59 327 хил.лв. в сравнение с 2019 г., които са 
68 432 хил .лв. Нетната печалба на дружеството възлиза на 
289 хил. лв. в сравнение с 2019 г. където нетната печалба е 
1 337 хил. лв. 
 
Структура на капитала 
 

 
 
Рентабилност 
 

 

 
100% собственост на държавата 
 
Министър на земеделието, храните и 
горите 
Управителен съвет: Мария Петкова 
Михайлова - председател, Славина 
Иванова Попова-Колева, инж. Пейчо 
Иванов Върбанов – директор 
 
Независим одитор: БИСИКОМ 61 ООД, 
рег. № 19 
Изплатени възнаграждения на 
управителния съвет за 2020 г.:  100 063 
лева 
 
 

 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. 
лв. 

  

Общи приходи 59 530 68 667 

Приходи от 
оперативна дейност 

59 327 68 432 

Нетна печалба/загуба   289 1 337 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 61 992 59 812 

ДА 41 664 46 112 

КА 20 238 13 700 

Общо пасиви 37 832 35 340 

Нетекущи пасиви 27 404 23 763 

Текущи пасиви 10 428 11 577 

Собствен капитал 24 160 24 472 

Отчисления за 
държавата 

602 604 

Финансови коефициенти   

Ефективност на разходите 1.00 1.02 

Ликвидност 1.95 1.18 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Не Не 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Да Да 
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ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ -  СМОЛЯН e юридическо лице, 

държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от 
Търговския закон, създадено на основание Закона за горите 
през 2011 година. 
Към 31.12.2020 г. в териотриалния обхват на дейност на 
дружеството функционират 35 стопанства от които 28 са  
държавни горски стопанства и 7 държавни ловни 
стопанства. Дружеството стопанисва държавните горски 
територии в 4 административни области – Смолян, 
Пловдив, Пазарджик, Кърджали. 
 
Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян заема 
19,9% пазарен дял спрямо общия добив на дървесина през 
2020 г. 
 
За 2020 г. предприятието е реализирало общо приходи от 
оперативна дейност в размер на 86 676 хил. лв. Нетните 
приходи от продажба на продукция, услуги и стоки възлизат 
на 71 465 хил. лв., а за предходната година са били в размер 
на 80 596 хил. лв. За периода отчита разходи за оперативна 
дейност в размер 82 965 хил. лв. Отчетения финансов 
резутат е счетоводна печалба от 3 018 хил. лв. 
 
 
Структура на капитала 

 
 
Рентабилност 

100% собственост на държавата 
 
Министър на земеделието, храните и 
горите 
Управителен съвет: Николай Василев – 
председател, Янчев, Венцислав Митков 
Чолаков, инж.Ботьо Малинов 
Арабаджиев – директор 
 
Независим одитор: БИСИКОМ 61 ООД, 
рег. № 19 
Изплатени възнаграждения на 
управителния съвет за 2020 г.: 212 074 
лева 
 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. 
лв. 

  

Общи приходи 86 896 100 956 

Приходи от 
оперативна дейност 

86 676 100 813 

Нетна печалба/загуба 3 018 2 491 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 161 305 158 800 

ДА 80 661  60 882  

КА 80 644 97 918 

Общо пасиви 122 578 121 985 

Нетекущи пасиви 111 025 105 169 

Текущи пасиви 11 553 16 816 

Собствен капитал 38 727 36 815 

Отчисления за 
държавата 

1 121 1 167 

Финансови коефициенти   

Ефективност на разходите 1.04 1.02 

Ликвидност 6.75 5.69 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Не Не 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Да Да 
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e юридическо лице, държавно предприятие по 

смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, създадено на 
основание Закона за горите през 2011 година. 
Североизточно държавно предприятие ДП ТП Държавно 
горско стопанство град Шумен е разположено в източната 
част на Дунавската равнина и заема южните краища на 
Лудогорието. В състава му влизат осемнадесет териториални 
поделения, от които тринадесет държавни горски стопанства 
и пет държавни ловни стопанства. Предприятието управлява 
държавните горски територии в 4 административни области 
– Шумен, Варна, Добрич и Търговище. Общата площ на 
държавните горски територии, включени в района на дейност 
на „Североизточно държавно предприятие“, гр. Шумен е 
327582 хектара, като залесените горски територии възлизат 
на 94,36 % с площ  309 098 хектара.  
 
Североизточно държавно предприятие, гр. Шумен заема 
8,7% пазарен дял спрямо общия добив на дървесина през 
2020 г. 
 
Общо за 2020 г. са реализирани приходи от дейността в 
размер на 42 302 хил. лв., от които нетни приходи от 
продажба 37 405 хил. лв. Спрямо 2019 г. има понижение на 
нетните приходи от продажба 11 500 хил. лв. Общо разходи 
за дейността възлизат на 45 037 хил. лв. Счетоводната загуба 
за 2020 г. е в размер 2 454 хил . лв. 
 
Структура на капитала 
 

 
 
Рентабилност 

 
100% собственост на държавата 
 
Министър на земеделието, храните и 
горите 
Управителен съвет: Бейзат Садък Яхя – 
председател, Веселин Маринов Нинов - 
директор, Момчил Райчев Йондров 
 
Независим одитор: Светла Петрова,    
№ 0632 
Изплатени възнаграждения на 
управителния съвет за 2020 г.: 278 016 
лева 
 
 

  2020 2019 
Отчет приходи, хил. 
лв. 

  

Общи приходи 42 302 52 831 

Приходи от 
оперативна дейност 

42 287 52 801 

Нетна печалба/загуба -2 454 546 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 63 463 67 156 

ДА 44 054 45 653 

КА 19 409 21 503 

Общо пасиви 39 625 40 618 

Нетекущи пасиви 32 304 31 481 

Текущи пасиви 7 321 9 137 

Собствен капитал 23 838 26 538 

Отчисления за 
държавата 

246 124 

Финансови коефициенти   

Ефективност на разходите 0.94 1.01 

Ликвидност 2.65 2.35 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Не Не 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Да Да 
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e юридическо лице, 

държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от 
Търговския закон, създадено на основание Закона за горите 
през 2011 година. 
 
Предприятието управлява държавни горски територии, 
разположени върху северните склонове на Средна Стара 
планина, Средния Предбалкан и части от Дунавската 
равнина и Добруджа, на територията на административни 
области: Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и 
Силистра. Структурата на предприятието се състои от 
централно управление и 16 териториални поделения, от 
които 12 държавни горски стопанства и 4 държавни ловни 
стопанства.  Стопанисва 247 000 ха.  
Североцентрално държавно предприятие, гр. Габрово 
заема 7,2% пазарен дял спрямо общия добив на дървесина 
през 2020 г. 
 
Приходите от оперативна дейност на дружеството за 2020 г. 
възлизат на 27 284 хил.лв. в сравнение с 2019 г. където те са 
39 780 хил. лв. Нетната печалба на предприятието е 52 хил. 
лв., а през 2019 г. се равнява на 1 1150 хил. лв. Общо 
приходите на дружеството за отчетния период възлизат на 
31 486 хил. лв. 
 
 
 
Структура на капитала 
 

 

100% собственост на държавата 
 
Министър на земеделието, храните и 
горите 
Управителен съвет: Александър 
Димитров Пенков, Иван Олегов 
Степанов, Цветелин Георгиев Миланов 
– директор 
 
Независим одитор: Акаунттинг одитинг 
ООД, рег. № 150 
Изплатени възнаграждения на 
управителния съвет за 2020 г.: 214 374 
лева 
 

 

 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. 
лв. 

  

Общи приходи 31 486 39 841 

Приходи от 
оперативна дейност 

27 284 39 780 

Нетна печалба/загуба 52 1 150 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 78 522 80 243 

ДА 53 305 53 861 

КА 25 217 26 382 

Общо пасиви 26 215 27 497 

Нетекущи пасиви 18 371 18 848 

Текущи пасиви 7 844 8 649 

Собствен капитал 52 307 52 746 

Отчисления за 
държавата 

517 840 

Финансови коефициенти   

Ефективност на разходите 0.87 1.04 

Ликвидност 3.21 3.05 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

  Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Не Не 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Да  Да 

Рентабилност 

 

100% собственост на държавата 
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дружеството отчита 

натрупани загуби от минали години в размер на 2 885 хил. лв. и 
текуща печалба в размер 518 хил. лв. Към тази дата неговите 
текущи пасиви превишават текущите активи с 6 295 хил. лв. ( за 
2019 г. са 3 653 хил. лв. ) 
 
Към 31.12.2020 г. Напоителни системи отчита нетна печалба в 
размер на 518 хил. лв., докато през предходната 2019 г. 
реализираната печалба е в размер на 496 хил. лв.  
Приходите от оперативна дейност са в размер на 41 433 хил. лв., 
като в сравнение с предходната година те се намаляват с  1 176 
хил. лв. Разходите за оперативна дейност (в размер на   41 147 
хил. лв.) се намаляват с 1 804 хил. лв. спрямо предходната 
година. 
 
Структура на капитала 
 

 
 
Рентабилност 

 

Министър на земеделието, храните и 
горите 
 
Съвет на директорите: Кръстьо 
Валентинов Петков – председател, 
Веселка Георгиева Нинова, Снежина 
Димитрова Динева –изпълнителен 
директор 
 
Независим одитор: ЕКОВИС ОДИТ 
БЪЛГАРИЯ ООД, рег. № 114 
Изплатени възнаграждения на съвета 
на директорите за 2020 г.: 180 000 лева 
 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. лв.   

Общи приходи 41 433 42 609 

Приходи от оперативна 
дейност 

41 433 42 609 

Нетна печалба/загуба 518 496 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 91 894 94 094 

ДА 69 701 70 457 

КА 22 193 23 637 

Общо пасиви 40 227  42 938  

Нетекущи пасиви 11 739 15 648 

Текущи пасиви 28 488 27 290 

Собствен капитал 51 667 51 156 

Финансови коефициенти   

Рентабилност на 
приходите 

0.01 0.01 

Ефективност на разходите 0,99 0.98 

Ликвидност 0.78 0.87 

Задлъжнялост 0.78 0.84 

Ливъридж 1.78 1.84 

Дивидент, хил. лв. - - 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Не Не 
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ЕАД е холдингово дружество, което 

обединява компании, специализирани в извършването на 
ремонт, модернизация и логистична поддръжка на 
авиационна техника, кораби и плавателни средства, 
автобронетанкова техника, стрелково, артилерийско, 
ракетно въоръжение и боеприпаси, радиолокационни 
средства и комуникационна техника. 
„ТЕРЕМ – Летец“ ЕООД заема пазарен дял от 17% в сферата 
на ремонт на вертолетна техника; „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски 
арсенал Варна“ ЕООД заема 10% от кораборемонтните 
услуги, извършвани в страната. Пазарният дял на останалите 
дружества от групата е с ниски стойности, поради 
неритмичната натовареност. 
Всяко едно от дружествата в Група „ТЕРЕМ“ прилага различен 
подход на измерване на удовлетвореност на клиентите. В 
част от тях се прилага конвенционалният подход чрез анкетни 
проучвания и/или на базата на отговори по целеви 
запитвания, а в други чрез оценка на постоянството на 
клиентите и привличането на нови клиенти, референции и 
др. Оценката за удовлетвореността на клиентите е част от 
елементите в Системите за управление на качеството, 
действащи в публичните предприятия от Група „ТЕРЕМ“. 
Дружеството приключва 2020 г. с нетна печалба в размер на                      
1 207 хил. лв., а през предходната 2019 г. реализираната 
печалба е в размер на 1 196 хил. лева.  
Приходите от оперативна дейност са в размер на                                         
16 924 хил. лв., като в сравнение с предходната година те са 
увеличени с 1 215 хил. лв. Разходите за оперативна дейност 
(в размер на 17 112 хил. лв.) са увеличени с 1 271 хил. лв. 
спрямо предходната година. 
Структура на капитала 

 
 
Рентабилност 

 

100% собственост на държавата 
Министър на отбраната 
 
Съвет на директорите: Боян Петков – 
председател до 01.03.2020, 
Светлозар Цветанов Вешков – 
председател след 02.03.2020 г., 
Джоанна Кръстева Димитрова, Иван 
Ангелов Досков – изпълнителен 
директор 
  
Независим одитор: Одит Консулт 
МД ЕООД,  
Мария Даскалова рег. № 0387 
Изплатено възнаграждение за 2020 г. 
на съвета на директорите: 243 000 
лева 
 
 

 

 
 
 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, 
хил. лв. 

  

Общи приходи 17 765 16 606 

Приходи от 
оперативна 
дейност 

16 924 15 709 

Нетна 
печалба/загуба 

1 207 1 196 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 191 297 135 519 

ДА 101 818 100 970 

КА 89 479 34 549 

Общо пасиви 72 274 17 703 

Нетекущи пасиви 106 102 

Текущи пасиви 72 168 17 601 

Собствен капитал 119 023 117 816 

Финансови 
коефициенти 

  

Рентабилност на 
приходите 

0.07 0.07 

Ефективност на 
разходите 

0.99 0.99 

Ликвидност 1.24 1.96 

Задлъжнялост 0.61 0.15 

Ливъридж 1.61 1.15 

Дивидент, хил. лв. - - 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да  

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Да  

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Не  
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През октомври 2020 г. „Български ВиК Холдинг“ ЕАД става 
едноличен собственик на капитала на дружеството. 
Дружеството е единствен доставчик на питейна вода на 
населението в областта Бургас и отговорен фактор за опазване 
на околната среда в района. Към декември 2020 г. 
водопроводната мрежа на дружеството продължава да бъде 
подменяна с по високотехнологични материали. През 2020 г. 
е приета за експлоатация новоизградена пречиствателна 
станция „Пирне“ изградена от община Айтос.
„ВиК“ ЕАД, гр. Бургас е извършило проучване за установяване 
на клиентската удовлетвореност от предоставяните услуги 
чрез проведено анкетно репрезентативно допитване до 
определен брой клиенти, като същото е послужило за 
оптимизиране на работата с тях.
 
Към 31.12.2020 г. „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас отчита нетна печалба в 
размер на 1 817 хил. лв., докато през предходната 2019 г. 
реализираната печалба е в размер на 2 719 хил. лева.  
Приходите от оперативна дейност са в размер на 56 719 хил. 
лв., като в сравнение с предходната година те се намаляват с 
9 020 хил. лв.  
 
 
Структура на капитала 
 

 
 
Рентабилност 
 

 

100% собственост на ВиК Холдинг  
 
Съвет на директорите: Йоанис 
Парменион Партениотис – 
председател, Красимир Атанасов 
Желев, Наско Николов Драков, Ганчо 
Йовчев Тенев – изпълнителен 
директор 
 
Независим одитор: РСМ БГ ООД, рег. 
№ 173 
Изплатени възнаграждения на съвета 
на директорите за 2020 г.: 263 000 лева 
 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. лв.   

Общи приходи 57 843 65 740 

Приходи от оперативна 
дейност 

56 719 65 739 

Нетна печалба/загуба 1 817 2 719 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 77 524 78 736 

ДА 35 453 38 251 

КА 42 071 40 485 

Общо пасиви 45 419 48 111 

Нетекущи пасиви 26 845 29 892 

Текущи пасиви 18 574 18 219 

Собствен капитал 32 105 30 625 

Финансови коефициенти   

Рентабилност на 
приходите 

0.03 0.04 

Ефективност на разходите 0.83 0.85 

Ликвидност 2.27 2.22 

Задлъжнялост 1.41 1.57 

Ливъридж 2.41 2.57 

Освободено от плащане 
на дивидент 

  

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Не Не 
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През декември 2020 г. „Български ВиК Холдинг“ ЕАД става 
едноличен собственик на капитала на дружеството. През 2020 г. 
дружеството въвежда в действие и подменя общо 22 помпени 
агрегата в района. Въведена е в експлоатация и нова помпена 
станция в село Стрелци, осъществен е и строителен ремонт на 
най-голямата препомпваща станция в града.  
 
Към 31.12.2020 г. предприятието  отчита нетна печалба в размер 
на 3 545 хил. лв., докато през предходната 2019 г. 
реализираната печалба е в размер на 568  хил. лв.  
Приходите от оперативна дейност са в размер на 63 647 хил. лв., 
като в сравнение с предходната година те се увеличават с                 
1 772 хил. лв. Разходите за оперативна дейност (в размер на 57 
930 хил. лв.) се намаляват с 1 616 хил. лв. спрямо предходната 
година.  
 
 
Структура на капитала 
 

 
 
 
Рентабилност 
 

 

 
 
100% собственост на ВиК Холдинг 
 
Управител: Спартак Лъвов Николов 
 
Независим одитор: ЗАХАРИНОВА 
НЕКСИА ООД, рег. № 138 
Изплатени възнаграждения на 
управител за 2020 г.: 83 563 лева 
 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. лв.   

Общи приходи 63647 61 875 

Приходи от оперативна 
дейност 

63 647 61 875 

Нетна печалба/загуба 3 545 568 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 52 430 53 026 

ДА 32 811 35 291 

КА 19 619 17 735 

Общо пасиви 54 084 58 021 

Нетекущи пасиви 41 805 31 444 

Текущи пасиви 12 279 26 577 

Собствен капитал -1 654 -4 995 

Финансови коефициенти   

Рентабилност на 
приходите 

0.06 0.01 

Ефективност на 
разходите 

1.01 1.01 

Ликвидност 1.60 0.67 

Задлъжнялост 8.94 -11.62 

Ливъридж 8.67 -10.62 

Освободено от плащане 
на дивидент 

  

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Не Не 
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прилага ръководство на системата за 

управление по отношение на околната среда с цел 
опазване й при променящите се условия и в 
съответствие с социално икономическите потребности. 
Провежда системна политика в сферата на екологията 
като в дружеството функционира инсталация за 
анаеробна ферментация на утайки, отделяни от 
процеса на пречистване на отпадъчни води, в резултат 
на което се намалява емисиите на метан в атмосферата. 
През 2020 г. се отчита значително намаление на броя на 
издадените от РЗИ предписания до дружеството във 
връзка с установени нестандартни резултати за 
предприемане на мерки за подобряване на 
дезинфекцията .  
ВиК Холдинг притежава 51% от дружествените дялове, 
а останалите съдружници са 10 общини във Варненска 
област. 
 
Към 31.12.2020 г. ВиК - Варна  отчита нетна печалба в 
размер на 1 126 хил. лв., докато през предходната 2019 
г. реализираната печалба е в размер на 1 500  хил. лв.  
Приходите от оперативна дейност са в размер на 64 620 
хил. лв., като в сравнение с предходната година те се 
намаляват с 3 197 хил. лв. Разходите за оперативна 
дейност (в размер на 62 940 хил. лв.) се намаляват с 3 
073 хил. лв. спрямо предходната година.  
 
Структура на капитала 
 

 
 
Рентабилност 

 

 
 
51% собственост на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството  
 
Управител: Валентин Донев Вълканов 
 
Независим одитор: Финанс Одит Консулт 2002 
ООД, рег. № 101 
Изплатено възнаграждение на управителя за 
2020 г.: 90 000 лева 
 
 

 2020 2019  
Отчет приходи, хил. лв.    

Общи приходи 65 375 68 938  

Приходи от оперативна 
дейност 

64 620 67 817  

Нетна печалба/загуба 1 126 1 500  

Баланс, хил. лв.    

Общо активи 69 920 64 307  

ДА 35 088 37 431  

КА 34 832 26 876  

Общо пасиви 62 613 58 068  

Нетекущи пасиви 47 233 42 120  

Текущи пасиви 15 380 15 948  

Собствен капитал 7 307 6 239  

Финансови коефициенти    

Рентабилност на 
приходите 

0.04 0.02  

Ефективност на 
разходите 

1.01 1.02  

Ликвидност 2.26 1.69  

Задлъжнялост 8.57 9.31  

Ливъридж 9.57 10.31  

Освободено от плащане 
на дивидент 

   

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Не Не 
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е предприятие, което 

извършва строителство, ремонт, превантивно, текущо и 
зимно поддържане на всички видове пътища в страната и 
експлоатация на пътните обекти, бази и съоръжения към 
тях,  строителство, реконструкция и ремонт на мостове, 
мостови съоръжения и тунели. 
На предприятието са възложени с приоритет задачи по 
отношение на осигуряване на зимното поддържане на  
значими участъци от републиканската пътна мрежа, 
нейната поддържка и рехабилитация, включително и 
строителство и изграждане на нови пътни участъци. 
 
„Автомагистрали“ ЕАД е единственото „голямо“ 
предприятие от отрасъл „Строителство“ от системата на 
МРРБ. Относителният му дял е в отрасъла е почти 100%. 
Към 31.12.2020 г. „Автомагистрали“ ЕАД отчита нетна 
печалба в размер на 11 179 хил. лв., докато през 
предходната 2019 г. реализираната печалба е в размер на 
6 764 хил. лв. 
Приходите от оперативна дейност са в размер на 
277 204 хил. лв., като в сравнение с предходната година те 
се увеличават със 176 304 хил. лв. С най-голям дял са 
приходите от строителство на нова магистрала Хемус и 
приходите от ремонтно строителство.  
Разходите за оперативна дейност (в размер на 263 424 хил. 
лв.) се увеличават със 170 414 хил. лв. спрямо предходната 
година. Съществен дял от оперативните разходи са 
разходите за поддържка на автомагистрали, разходи за 
основни материали за ремонт на автомагистрали и наета 
механизация. Дружеството отчита предоставени аванси за 
доставка на материали и услуги към 31.12. 2020 г. в размер 
на 1 269 284 хил. лева. 
Структура на капитала 

 
Рентабилност 

 

100% собственост на държавата 
Министър на регионалното развитие и 
благоустройството 
 
Съвет на директорите: Александър 
Костадинов Филев – председател, Иван 
Денчев Коларов, Стоян Фьодоров Беличев 
– изпълнителен директор 
 
Независим одитор: ЕКЗИСТРА ООД, рег. № 
143 
 
Изплатени възнаграждения на съвета на 
директорите за 2020 г.: 234 000 лева 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. лв.   

Общи приходи 277 236 101 901 

Приходи от оперативна 
дейност 

277 204 100 900 

Нетна печалба/загуба 11 179 6 764 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 1 507 318 511 343 

ДА 18 015 14 938 

КА 1 489 303 496 405 

Общо пасиви 1 473 517 485 326 

Нетекущи пасиви 4 291 7 544 

Текущи пасиви 1 469 226 477 782 

Собствен капитал 33 801 26 017  

Финансови коефициенти   

Рентабилност на 
приходите 

0.04 0.07 

Ефективност на 
разходите 

1.05 1.08 

Ликвидност 1.01 1.04 

Задлъжнялост 43.59 18.65 

Ливъридж 44.59 19.65 

Дивидент, хил. лв. 3 382 1 245 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Не Не 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Да Да 
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Предприятието е създадено за да стопанисва и управлява 
Националния дворец на културата (НДК). Предмет на дейност 

на дружеството е да организира и провежда културни, научни 
и образователни събития, конгреси, конференции и 
обществено политически прояви.  
През 2020 г.  заради пандемията от COVID 19 от 8 март 2020 г. 
предприятието преустановява основната си дейност напълно и 
през останалия период от годината частично. Засегнати са 
провеждането на културни, развлекателни, конгресни и 
конферентни събития и свързаните с тях вътрешни и външни 
услуги и дейности.

Нетният финансов резултат на дружеството за 2020 г. е загуба 
в размер на 9 238 хил. лв., което е с 1 814 хил. лв. намаление в 
сравнение с 2019 г. 
Приходите от оперативна дейност на предприятието за 2020 г.  
са в размер на 8 698 хил. лв., което е с намаление от 3 310 хил. 
лв. спрямо 2019 г. 
 
Структура на капитала 
 

 
 
Рентабилност 
 

 

 
100% собственост на държавата 
Министър на културата 
 
Съвет на директорите до 03.02.2020 г.: 
Борислав Славчев Велков – 
председател, Ангел Иванов Митев – 
изпълнителен директор, Красимир 
Петков Петков, Росица Исталиянова 
Бачева, Татяна Цветанова Ценовска 
Съвет на директорите след 03.02.2020 
г.: Борислав Велков – председател, 
Ангел Митев – изпълнителен директор, 
Красимир Петков 
 
Независим одитор: Ралица Михова, 
№ 0837  
 
Изплатено възнаграждение на съвета 
на директорите за 2020 г.: 145 762 лева 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. лв.   

Общи приходи 8 698 12 008 

Приходи от оперативна 
дейност 

8 698 12 008 

Нетна печалба/загуба -9 238 -11 052 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 355 404 363 593 

ДА 353 320 361 518 

КА 2 084 2 075 

Общо пасиви 7 604 6 555 

Нетекущи пасиви 600 559 

Текущи пасиви 7 004 5 996 

Собствен капитал 347 800 357 038 

Финансови коефициенти   

Рентабилност на 
приходите 

-1.06 -0.92 

Ефективност на разходите 0.49 0.52 

Ликвидност 0.30 0.36 

Задлъжнялост 0.02 0.02 

Ливъридж 1.02 1.02 

Дивидент, хил. лв. - - 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Не Не 
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През 2020 г. общите приходи на дружеството са се увеличи с 
6 690 хил. лв. (8% спрямо 2019 г.) 
Дружеството е приключило 2020 г. с печалба преди данъци в 
размер на 1 214 хил. лв., към 31.12.2019 г. е 1 122 хил. лв. тоест с 
увеличение 92 хил лв. – 8 % 
Към 31.12.2020 г. болницата  отчита нетна печалба в размер на             
1 153 хил. лв., докато през предходната 2019 г. е реализирала 
печалба в размер на 1 078 хил. лв.  
Приходите от оперативна дейност са в размер на 90 102 хил. лв., 
като в сравнение с предходната година те са увеличени с 6 645 
хил. лв. Разходите за оперативна дейност (в размер на                                        
88 739 хил. лв.) са увеличени с  6 576 хил. лв. спрямо предходната 
година.  
 
 
Структура на капитала 
 

 
 
 
 
Рентабилност 
 

 

100% собственост на държавата 
Министър на здравеопазването 
 
Съвет на директорите: Красимир 
Борисов Гигов, Атанас Иванов 
Кундурджиев, д-р Антон Петков Петков 
– изпълнителен директор 
 
Независим одитор: Едгар Загороднюк,    
№ 0852 
Изплатени възнаграждения на съвета 
на директорите за 2020 г.: 166 000 лева 
 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. лв.   

Общи приходи 90 207 83 518 

Приходи от оперативна 
дейност 

90 102 83 457 

Нетна печалба/загуба 1 153 1 078 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 57 329 54 173 

ДА 32 353 30 282 

КА 24 976 23 891 

Общо пасиви 29 033 28 066 

Нетекущи пасиви 13 499 15 120 

Текущи пасиви 15 534 12 946 

Собствен капитал 28 296 26 107 

Финансови коефициенти   

Рентабилност на 
приходите 

0.01 0.01 

Ефективност на разходите 1.02 1.01 

Ликвидност 1.61 1.85 

Задлъжнялост 1.03 1.08 

Ливъридж 2.03 2.08 

Освободено от плащане 
на дивидент 

  

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Не Не 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Да Да 
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 през 2020 г. са извършени редица ремонтни 

дейности. В болницата е утвърдена база за провеждане на 
практическо обучение по редица клинични специалности както 
на български граждани така и на чужденци или такива с 
предоставено право на убежище с признат статут на бежанец 
или хуманитарен статут.  
Работата в карантинен режим заради COVID 19, лечението на 
пациенти само в условия на спешност, както и структурните 
промени в легловата база водят до значително редуциране на 
приходите от обичайна дейност. 
 
Към 31.12.2020 г. болницата  отчита нетна загуба в размер на                              
2 446 хил. лв., докато реализираната през предходната 2019 г. 
загуба  е в размер на 1 103 хил. лв.  
Приходите от оперативна дейност са в размер на 90 169 хил. лв., 
като в сравнение с предходната година те са увеличени с                       
11 501 хил. лв. Разходите за оперативна дейност (в размер на                       
92 954 хил. лв.) са увеличени с 13 145 хил. лв. спрямо предходната 
година.  
 
 
Структура на капитала 
 

 
 
 
Рентабилност 
 

 

100% собственост на държавата 
Министър на здравеопазването 
 
Съвет на директорите: д-р Венцислав 
Цветанов Грозев – председател, проф. 
д-р Савелина Любенова Поповска, 
дмн;  доц. д-р Цветан Христофоров 
Луканов, дм – изпълнителен директор 
 
Независим одитор: Венета Ташкова, 
рег. № 0116 
Изплатени възнаграждения на съвета 
на директорите за 2020 г.: 149 927 
лева 
 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. лв.   

Общи приходи 90 388 78 671 

Приходи от оперативна 
дейност 

90 169 78 668 

Нетна печалба/загуба -2 446 -1 103 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 51 568 49 239 

ДА 25 242 24 519 

КА 26 326 24 720 

Общо пасиви 24 747 19 972 

Нетекущи пасиви 5 633 6 633 

Текущи пасиви 19 114 13 339 

Собствен капитал 26 821 29 267 

Финансови коефициенти   

Рентабилност на 
приходите 

-0.03 -0.01 

Ефективност на разходите 0.97 0.99 

Ликвидност 1.35 1.85 

Задлъжнялост 0.92 0.68 

Ливъридж 1.92 1.68 

Освободено от плащане 
на дивидент 

  

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да   Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Не Не 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Да Да 
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Във връзка с COVID 19 са направени промени в стурктурата и 
организацията на работа включващи сформиране на кризисен 
щаб и обособяване на болнични легла и структури 
/пребазиране, разширяване, обзавеждане/. 
 
Към 31.12.2020 г. болницата  отчита нетна печалба в размер на 
5 808 хил. лв., докато през предходната 2019 г. е реализирала 
печалба в размер на  3 063 хил. лв.  
Приходите от оперативна дейност са в размер на 136 400 хил. 
лв., като в сравнение с предходната година те са увеличени с                              
17 109 хил. лв. Разходите за оперативна дейност (в размер на               
131 063 хил. лв.) са увеличени с 14 193 хил. лв. спрямо 
предходната година.  
 
 
Структура на капитала 
 

 
 
 
Рентабилност 
 

 

100% собственост на държавата 
Министър на здравеопазването 
 
Съвет на директорите: проф. д-р 
Вилиян Платиканов, дм – председател, 
проф. д-р Радослав Радев, дм; проф. д-
р Силва Андонова-Атанасова, дмн – 
изпълнителен директор 
 
Независим одитор: Павлинка Пенкова, 
№ 0392 
Изплатени възнаграждения на съвета 
на директорите за 2020 г.: 250 000 лева 
 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. лв.   

Общи приходи 137 488 120 323 

Приходи от оперативна 
дейност 

136 400 119 291 

Нетна печалба/загуба 5 808 3 063 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 81 466 73 659 

ДА 46 861 43 418 

КА 34 605 30 241 

Общо пасиви 25 319 15 381 

Нетекущи пасиви 8 186 7 939 

Текущи пасиви 17 133 15 381 

Собствен капитал 56 147 50 339 

Финансови коефициенти   

Рентабилност на 
приходите 

0.04 0.03 

Ефективност на разходите 1.04 1.03 

Ликвидност 2.02 1.97 

Задлъжнялост 0.45 0.31 

Ливъридж 1.45 1.46 

Освободено от плащане 
на дивидент 

  

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Не Не 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Да Да 
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е лидер във физикалната 

и рехабилитационна медицина, използващ утвърдени 
медицински стандарти в съчетание с природни ресурси. В 
състава на „СБР-НК“ ЕАД през 2020 г. са включени 13 филиала - 
специализирани болници за рехабилитация, разположени в 
балнеолечебните курорти Наречен, Павел баня, Поморие, 
Сандански, Кюстендил, Момин проход, Овча могила, 
Велинград, Хисар, Баня Карловско, Баните Смолянско, „Свети 
Мина“ Вършец и Банкя. 
„СБР-НК“ ЕАД предлага богата гама от физиотерапевтични и 
рехабилитационни методи в своите специализирани болници. 
Използват се природни и лечебни фактори – климат, 
минерални води, лечебна кал в съчетание с апаратна 
физиотерапия, кинезетерапия. В стационарите на дружеството 
получават рехабилитационна помощ около 60% от всички 
пациенти, нуждаещи се от рехабилитация в страната. 
Към 31.12.2020 г. дружеството  отчита нетна печалба в размер 
на 2 хил. лв., докато през предходната 2019 г. е реализирало 
печалба в размер на 591 хил. лв.  
Приходите от оперативна дейност са в размер на 26 548 хил. 
лв., като в сравнение с предходната година те са намалени с                        
5 161 хил. лв. Разходите за оперативна дейност (в размер на                
26 350 хил. лв.) са намалени с 4 484 хил. лв. спрямо предходната 
година.  
 
Структура на капитала 
 

 
 
Рентабилност 
 

 

100% собственост на държавата 
Министър на здравеопазването 
 
Съвет на директорите: Пламка 
Николова Нинкова – председател,  
д-р Владислав Георгиев Генов, 
Плумелина Димитрова Мичева – 
изпълнителен директор 
 
Независим одитор: Едгар Загороднюк,    
№ 0852 
Изплатени възнаграждения на съвета 
на директорите за 2020 г.: 87 089 лева 
 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. лв.   

Общи приходи 26 554 31 710 

Приходи от оперативна 
дейност 

26 548 31 709 

Нетна печалба/загуба 2 591 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 37 857 39 213 

ДА 29 495 30 101 

КА 8 362 9 112 

Общо пасиви 9 244 10 602 

Нетекущи пасиви 7 886 9 157 

Текущи пасиви 1 358 1 445 

Собствен капитал 28 613 28 611 

Финансови коефициенти   

Рентабилност на 
приходите 

0.00 0.02 

Ефективност на разходите 1.00 1.02 

Ликвидност 5.81 6.31 

Задлъжнялост 1.32 0.37 

Ливъридж 1.32 1.37 

Освободено от плащане 
на дивидент 

  

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Не Не 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Да Да 
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известна като Александровска болница,  е най-

старата болница и една от най-големите в страната. Днес УМБАЛ 
„Александровска“ ЕАД е водещ национален университетски и 
лечебен център в многопрофилна лечебна, трансплантационна, 
диспансерна, учебна и научно-изследователска дейност. 
Болничната медицинска дейност се осъществява в 29 клиники, 
3 лаборатории, отделения, центрове и приемни кабинети. 
Някои от структурите на Александровска болница са уникални 
по функции и значение за страната. Управлението и 
организацията на работа в лечебното заведение покриват 
изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.  
УМБАЛ „Александровска“ ЕАД разкрива звено за лечение на 
пациенти с COVID-19 на 10.03.2020 г., а през годината развитието 
на епидемията налага реорганизация на работата на лечебното 
заведение. Извършени са структурни промени и пребазиране на 
някои от клиниките, за да бъде гарантирана сигурността на 
служителите и на пациентите. 
Към 31.12.2020 г. болницата  отчита нетна загуба в размер на                            
2 656 хил. лв., докато през предходната 2019 реализираната 
загуба е в размер на 6 047 хил. лв.  
Приходите от оперативна дейност са в размер на 77 367 хил. лв., 
като в сравнение с предходната година те са увеличени с                     
7 784 хил. лв. Разходите за оперативна дейност (в размер на                    
80 294 хил. лв.) са увеличени с 4 709 хил. лв. спрямо предходната 
година.  
 
Структура на капитала 
 

 
Рентабилност 

 

 
100% собственост на държавата 
Министър на здравеопазването 
 
Съвет на директорите:  
проф. д-р Борис Илиев Богов – 
изпълнителен директор,  
проф. д-р Димитър Иванов Буланов,  
доц. д-р Александър Хуго Оскар 
 
Независим одитор: Радка Боевска, рег. 
№ 0270 
Изплатени възнаграждения на съвета на 
директорите за 2020 г.: 168 000 лева 
  
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. лв.   

Общи приходи 77 383 69 595 

Приходи от оперативна 
дейност 

77 367 69 583 

Нетна печалба/загуба -2 656 -6 047 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 98 562 81 702 

ДА 70 457 67 425 

КА 28 105 14 277 

Общо пасиви 94 706 75 663 

Нетекущи пасиви 57 614 44 660 

Текущи пасиви 37 092 31 003 

Собствен капитал 3 856 6 039 

Финансови 
коефициенти 

  

Рентабилност на 
приходите 

-0.03 -0.09 

Ефективност на 
разходите 

0.96 0.92 

Ликвидност 0.76 0.46 

Задлъжнялост 24.56 12.53 

Ливъридж 25.56 13.53 

Освободено от плащане 
на дивидент 

  

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСФО 

Не Не 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Да Да 
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Най-голямата болница в Република България по спешна и 
бедствена медицина. Лечебното заведение осъществява 
дейности, свързани с диагностика и лечение по 37 
медицински специалности, клинични изпитвания на 
лекарствени продукти и медицински изделия, учебна и 
научна дейност. 
Работата в условия на пандемия намира отражение върху 
дейността и върху структурата на лечебното заведение. 
Приемът и лечението на значителен брой пациенти с COVID-
19, както и въведените ограничения водят до отлив на 
пациенти и значително намаляване на приема на останалите 
болни. През месеците януари, февруари и март броят на 
преминалите пациенти е значително увеличен, което води 
до значително нарастване на приходите от медицинска 
дейност. 
 
Нетният финансов резултат на дружеството за 2020 г. е 
печалба в размер на 3 499 хил. лв., което е с 3 607 хил. лв. 
увеличение в сравнение с 2019 г. 
Приходите от оперативна дейност на предприятието за 2020 
г.  са в размер на 105 232 хил. лв., което е с увеличение от 
16 304 хил. лв. спрямо 2019 г. 
 
Структура на капитала 
 

 
 
Рентабилност 

 

100% собственост на държавата 
Министър на здравеопазването 
 
Съвет на директорите:  
проф. д-р Асен Георгиев Балтов, дм – 
изпълнителен директор, доц. д-р 
Христо Иванов Шивачев - председател, 
Живка Севдалинова Савова 
 
Независим одитор: Едгар Загороднюк, 
рег. № 0852 
 
Изплатени възнаграждения на съвета 
на директорите за 2020 г.: 176 000 лева 
 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. лв.   

Общи приходи 105 641 89 131 

Приходи от оперативна 
дейност 

105 232 88 928 

Нетна печалба/загуба 3 499 -108 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 97 404 72 400 

ДА 66 515 53 751 

КА 30 889 18 649 

Общо пасиви 84 048 70 279 

Нетекущи пасиви 55 114 37 490 

Текущи пасиви 28 934 32 789 

Собствен капитал 13 356 2 121 

Финансови коефициенти   

Рентабилност на 
приходите 

0.03 0.00 

Ефективност на 
разходите 

1.03 1.00 

Ликвидност 1.07 0.57 

Задлъжнялост 6.29 33.13 

Ливъридж 7.29 34.13 

Освободено от плащане 
на дивидент 

  

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСФО 

Не Не 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Да Да 
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е водеща университетска болница в Южна 

България. Лечебното заведение е утвърдена диагностично-
лечебна структура, в която се изпълняват всички клинични 
специалности  и в нея се оказва денонощна спешна и 
неотложна амбулаторна, стационарна и консултативна помощ. 
Болницата се е доказала като основен център за обслужване на 
спешни състояния на болни от Пловдивска област и населените 
места в Южен централен район.  УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – 
Пловдив е учебна база за учебно-преподавателска и научно-
изследователска дейност. 
През 2018 г. болницата получава акредитационна оценка 
„отличен“ за цялостна медицинска дейност и за практическо 
обучение за срок от пет години. 
 
Към 31.12.2020 г. болницата  отчита нетна печалба в размер на 
4 414 хил. лв., докато през предходната 2019 г. е реализирала 
печалба в размер на 4 190 хил. лв.  
Приходите от оперативна дейност са в размер на 167 805 хил. 
лв., като в сравнение с предходната година те са увеличени с                         
14 200 хил. лв. Разходите за оперативна дейност (в размер на 
162 837 хил. лв.) са увеличени с 13 552 хил. лв. спрямо 
предходната година.  
 
Структура на капитала 
 

 
 
 
Рентабилност 

 

100% собственост на държавата 
Министър на здравеопазването 
 
Съвет на директорите : 
проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, 
дмн – председател, проф. д-р Ангел 
Петров Учиков дмн; проф. д-р Карен 
Бриянов Джамбазов, дм – 
изпълнителен директор 
 
Независим одитор: Анна Карайлева, № 
0793  
Изплатени възнаграждения на съвета 
на директорите за 2020 г.: 161 000 лева 
 
 

 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. лв.   

Общи приходи 167 806 153 606 

Приходи от оперативна 
дейност 

167 805 153 605 

Нетна печалба/загуба 4 414 4 190 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 158 273 115 957 

ДА 95 274 89 326 

КА 62 974 26 626 

Общо пасиви 63 474 43 199 

Нетекущи пасиви 10 251 8 039 

Текущи пасиви 53 223 35 160 

Собствен капитал 94 799 72 758 

Финансови коефициенти   

Рентабилност на 
приходите 

0.03 0.03 

Ефективност на разходите 1.03 1.03 

Ликвидност 1.18 0.76 

Задлъжнялост 0.67 0.59 

Ливъридж 1.67 1.59 

Освободено от плащане 
на дивидент 

  

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Не Не 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Да Да 
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заема едно от лидерските места сред 

кардиологичните и кардиохирургичните центрове в България. 
Дружеството осъществява лечебна дейност в 4 клиники, 3 
лаборатории и 2 отделения с високи нива на компетентност по 
13 медицински специалности. През 2017 г. болницата получава 
акредитационна оценка „отличен“ за цялостна медицинска 
дейност и за практическо обучение за срок от пет години. 
 
УМБАЛ “Света Екатерина“ ЕАД отчита значително ограничаване 
на дейността си в резултат от въведеното извънредно 
положение във връзка с пандемията от COVID-19. През 2020 г.            
в сравнение с 2019 г. през кабинетите са преминали по-малък 
брой пациенти, намалял е броя на отчетените клинични пътеки. 
 
Към 31.12.2020 г. болницата отчита нетна загуба в размер на                  
1 792 хил. лв., докато през предходната 2019 г.  нетната загуба е 
била в размер на 2 283 хил. лв.  
Приходите от оперативна дейност са в размер на 29 384 хил. лв., 
като в сравнение с предходната година те са намалени с                      
4 255 хил. лв. Разходите за оперативна дейност (в размер на                    
31 229 хил. лв.) са намалени с 4 695 хил. лв. спрямо предходната 
година.  
 
 
Структура на капитала 
 

 
 
Рентабилност 

 
 

100% собственост на държавата 
Министър на здравеопазването 
 
Съвет на директорите: Надежда 
Бранковска-Кирилова – председател, 
доц. Красимир Ангарски, проф. д-р 
Генчо Начев, дмн – изпълнителен 
директор 
 
Независим одитор: Радка Боевска, рег. 
№ 0270 
Изплатени възнаграждения на съвета 
на директорите за 2020 г.: 140 000 лева 
 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. лв.   

Общи приходи 29 470 33 685 

Приходи от оперативна 
дейност 

29 384  33 639  

Нетна печалба/загуба -1 792 -2 283 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 79 297 65 013 

ДА 47 255 42 573 

КА 32 042 22 440 

Общо пасиви 23 038 6 919 

Нетекущи пасиви 4 850 4 000 

Текущи пасиви 18 188 2 919 

Собствен капитал 56 259 58 094 

Финансови коефициенти   

Рентабилност на 
приходите 

-0.06 -0.07 

Ефективност на разходите 0.94 0.94 

Ликвидност 1.76 7.69 

Задлъжнялост 0.41 0.12 

Ливъридж 1.41 1.12 

Освободено от плащане 
на дивидент 

  

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Не Не 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Да Да 
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е с основен предмет на 

дейност - осъществяване на болнична помощ в областта на 
предраковите и ракови заболявания. Неотменна част от 
работата на болницата, паралелно с ежедневната 
диагностично-лечебна дейност, е провеждането на 
задълбочена научна, научно-приложна и преподавателска 
дейност. 
 
През 2020 г. болницата отделя ресурси за лечение на 
пациенти с COVID-19. 
Към 31.12.2020 г. болницата  отчита нетна печалба в размер 
на 82 хил. лв., докато през предходната 2019 г. е реализирала 
нетна загуба в размер на 283 хил. лв.  
Приходите от оперативна дейност са в размер на 50 929 хил. 
лв., като в сравнение с предходната година те са увеличени с                        
11 796 хил. лв. Разходите за оперативна дейност (в размер на                   
50 604 хил. лв.) са увеличени с 11 363 хил. лв. спрямо 
предходната година.  
 
 
Структура на капитала 
 

 
 
Рентабилност 
 

 

100% собственост на държавата 
Министър на здравеопазването 
 
Съвет на директорите: проф. д-р Иглика 
Спасова Михайлова – председател, 
Теодора Владимирова Ангелова-
Тодорова, д-р Стефан Константинов 
Константинов – изпълнителен директор 
 
Независим одитор: Маргарита Радева, 
№ 0134  
Изплатени възнаграждения на съвета 
на директорите за 2020 г.: 128 445 лева 
 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. лв.   

Общи приходи 50 929 39 166 

Приходи от оперативна 
дейност 

50 929 39 133 

Нетна печалба/загуба 82 -283 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 57 626 58 491 

ДА 41 814 45 166 

КА 15 812 13 325 

Общо пасиви 25 048 25 995 

Нетекущи пасиви 16 938 19 240 

Текущи пасиви 8 110 6 755 

Собствен капитал 32 578 32 496 

Финансови коефициенти   

Рентабилност на 
приходите 

0.00 -0.01 

Ефективност на разходите 1.00 0.99 

Ликвидност 0.84 1.97 

Задлъжнялост 0.77 0.80 

Ливъридж 1.77 1.80 

Освободено от плащане 
на дивидент 

  

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Не Не 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Да Да 
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Болницата е създадена с Решение № 693/21.11.2019 г. на 
Министерски съвет, с което Болница „Лозенец“ е преобразувана 
в еднолично акционерно дружество с държавно участие в 
капитала с наименование МБАЛ „Лозенец“ ЕАД.  
 
Нетният финансов резултат на дружеството за 2020 г. е загуба 
в размер на 21 241 хил. лв. 
Приходите от оперативна дейност на предприятието за 2020 г.  
са в размер на 31 857 хил. лв. 
 
Забележка: Сравнителна информация за предходен отчетен 
период липсва, тъй като МБАЛ „Лозенец“ ЕАД е учредено на 
10.01.2020 г. като еднолично акционерно дружество. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% собственост на държавата 
Министър на здравеопазването 
 
Съвет на директорите: проф. д-р 
Любомир Спасов, дм – изпълнителен 
директор, Веска Рушкова - 
председател, д-р Олга Мицова 
 
Независим одитор:  
Алиция Профирова, рег. № 0105 
 
Изплатени възнаграждения на съвета 
на директорите за 2020 г.: 193 090 лева 
 
 
 

 
 
 
 

 2020 
Отчет приходи, хил. лв.  

Общи приходи 31 871 

Приходи от оперативна 
дейност 

31 857 

Нетна печалба/загуба -21 241 

Баланс, хил. лв.  

Общо активи 169 003 

ДА 162 889 

КА 6 114 

Общо пасиви 27 027 

Нетекущи пасиви 20 446 

Текущи пасиви 6 581 

Собствен капитал 141 976 

Финансови коефициенти  

Рентабилност на 
приходите 

-0.67 

Ефективност на разходите 0.60 

Ликвидност 0.93 

Задлъжнялост 0.19 

Ливъридж 1.19 

Дивидент, хил. лв.  

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Не 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Да 

 

 
 
 
 
 
 



 
71 

 

Дружеството е създадено  през 2000 г. чрез отделяне от 
Национален център по заразни и паразитни болести. 
Основната му дейност е свързана с производство и 
реализация в страната и чужбина на ваксини, серуми, 
алергени, кръвни продукти, имуностимулатори, 
диагностични препарати и други препарати за диагностика, 
лечение и профилактика. С решение на едноличният 
собственик от 16.03.2020 г. към предмета на дейност на 
дружеството е добавено и извършването на търговия на 
едро с лекарствени продукти и медицински изделия. 
 
Нетният финансов резултат на дружеството за 2020 г. е 
печалба в размер на 5 791 хил. лв., което е с 913 хил. лв. 
увеличение в сравнение с 2019 г. 
Приходите от оперативна дейност на предприятието за 2020 
г.  са в размер на 30 658 хил. лв., което е с увеличение от             
2 373 хил. лв. спрямо 2019 г. 
 
Структура на капитала 
 

 
 
 
Рентабилност 
 

 

100% собственост на държавата 
Министър на здравеопазването 
 
Управител: 
До 19.01.2020 г. - Николай Борисов 
От 20.01.2020 г. - д-р Румен Кофинов  
 
Независим одитор:  
Димитър Димитров, № 0699  
 
Изплатено възнаграждение за 2020 г.: 
115 000 лева 
 
 
 

 2020 2019 
Отчет приходи, хил. лв.   

Общи приходи 31 059 28 711 

Приходи от оперативна 
дейност 

30 658 28 285 

Нетна печалба/загуба 5 791 4 878 

Баланс, хил. лв.   

Общо активи 65 390 39 674 

ДА 14 872 15 231 

КА 50 518 24 443 

Общо пасиви 27 154 4 770 

Нетекущи пасиви 2 384 2 369 

Текущи пасиви 24 770 2 401 

Собствен капитал 38 236 34 904 

Финансови коефициенти   

Рентабилност на 
приходите 

0.19 0.17 

Ефективност на 
разходите 

1.28 1.23 

Ликвидност 2.04 10.18 

Задлъжнялост 0.71 0.14 

Ливъридж 1.71 1.14 

Дивидент, хил. лв. 2 439 2 677 

ГФО, заверен от 
независим одитор 

Да Да 

ГФО, изготвен в 
съответствие с МСС 

Не Не 

ГФО, изготвен в 
съотвествие с НСС 

Да Да 
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9. СЧЕТОВОДНИ ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ДОКЛАДА 

Консолидираните финансови отчети в настоящия доклад са обобщение на 

финансовата информация, предоставена от съответните публични предприятия в 

Годишните финансови отчети за 2020 година. Настоящото обобщение има за цел да 

осигури ясна и единна картина на управлението на държавните дружества във финансово 

отношение през отчетния период.  

Дружествата, в които държавата има участие под 50 на сто и тези, които са в 

производство по несъстоятелност или процедура по ликвидация, не са включени в 

настоящия финансов преглед. Включени са държавните предприятия, създадени на 

основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Финансовите резултати на Българската банка 

за развитие АД не са включени в настоящия доклад, защото тя е изключена от приложното 

поле на Закона за публичните предприятия. 

Използваните за нуждите на настоящия доклад коефициенти са коефициент за 

ликвидност (като съотношение на текущи/краткотрайни активи към текущи пасиви), 

коефициент за задлъжнялост (като съотношение на общо пасиви към собствен капитал), 

коефициент за рентабилност на приходите (като съотношение на нетната печалба към 

общо приходи), коефициент за ефективност на разходите от оперативна дейност (като 

съотношение на приходи от оперативна дейност към разходи за оперативна дейност) и 

ливъридж (като съотношение на общо активи към собствен капитал). 

Основна отличителна черта на държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от 

Търговския закон е, че предоставеното им от държавата имущество не формира капитал, 

който да служи за обезпечение на кредиторите им (т.е. предоставеното му имущество не е 

разпределено в брой дялове/акции, с фиксирана номинална стойност). Част от тях 

прилагат специфична регулаторна рамка, което ги отличава както от търговските 

дружества, така и едно от друго. Независимо от това, те също са регистрирани в 

търговския регистър и прилагат разпоредбите на Закона за счетоводството. По тази 

причина и за да се получи по-пълна и ясна картина на участието на държавата в 

икономическия живот на страната, в настоящия доклад са включени финансовите 

резултати от тяхната дейност, по аналогичен начин като търговските дружества, но 

представянето на „големите“ държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон 

не съдържа други финансово-икономически показатели, а само коефициент за  ликвидност 

и коефициент за ефективност на разходите – и двата в 5 годишен хоризонт – 2016-2020 

година. 

За информация относно счетоводните принципи в конкретното публично 

предприятие би следвало да се видят неговите годишни финансови отчети. 

 

 

 

 


