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Междинният  доклад за дейността на “Дворец на културата и спорта” ЕАД, гр.Варна за периода 
01.01.2021 г. – 30.09.2021 г. е изготвен съгласно изискванията на чл. 39 от Закона за счетоводството, 
чл. 100 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,  на база анализ на развитието, пазарното 
присъствие, обществената, макро- и микро-икономическата среда, финансово-икономическото 
състоянието на Дружеството за деветмесечието на 2021г., и перспективите за развитие. 

 
 
 
28.10.2021г.                                 Изп.директор: 
гр. Варна                

(........................................) 
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I. ОБЕКТИВЕН ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО И НЕГОВОТО СЪСТОЯНИЕ 
   
 
Основание: чл.39, т.1 от Закона за счетоводството 
 
11..  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННАА  ФФООРРММАА    
  
Дружеството е вписано в Търговския регистър на ВОС под № 12, том .136, стр. 45по ф.д. № 2293/1997г. 

Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър воден към Агенцията по вписванията , ЕИК 
103156991. 

 
Фирма: “Дворец на културата и спорта” ЕАД  
 
Седалище: гр.Варна 
 
Адрес на управление: гр.Варна, бул.”Княз Борис I”  № 115 
 
Предмет на дейност:    Спортна дейност 
Културна дейност. 
лечебно възстановителна дейност 
конгресно – конферентна дейност.  
спортни национални и международни прояви, учебно тренировъчна дейност. 
търговско обслужваща дейност,  
предоставяне на материална база и територии под наем. 
рекламно представяне  
организиране на базари и изложения. 
 
 
Собственост:  100% - общинска собственост; 
 
Капитал: Дружеството е с капитал  34 736 320 лева, разпределен в 3 473 632 бр. 

акции с номинална стойност 10 лева всяка една. 
 

Акционери: Участие в 
капитала: 

Община ВАРНА 100.00% 
Общо: 100.00% 

 
Органи на управление: Дружеството е с Едностепенна форма на управление: 
 Съвет на директорите към 30.09.2020г. 
 

№ Име,Презиме,Фамилия 
1 Минко Нейков Христов 
2 Силвия Георгиева Иванова 

 
                                               и се представлява от 

 
  Минко Нейков Христов – Изп.директор 
 
Свързани лица:  През деветмесечието на 2021 г дружеството има свързани лица, както 

следва: 
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--  ООббщщииннаа    ВВааррннаа  --  ееддннооллииччеенн  ссооббссттввеенниикк  ннаа  ккааппииттааллаа  
 
Минко Нейков Христов - изпълнителен директор: 
1. Дружества в които притежава над 25% от капитала: 
 Варненска петролна компания ЕООД - 100% 
2. Дружества в които е управител, член на колективен орган на управление: 
 Сдружение „ ВК-Варна –ДКС” 
    Силвия Георгиева Иванова – Член на Съвета на директорите 
   1.Дружества в които притежава над 25% от капитала: 
 Няма участия 
  2. Дружества в които е управител, член на колективен орган на управление: 
      Няма участия 
Други свързани лица : 
Форум 2017 ЕООД 
 
 
ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  ННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТТТАА  
 
Осъществяваната от  “Дворец на културата и спорта” ЕАД основна дейност е: 
 Спортна дейност 
 Културна дейност. 
 лечебно възстановителна дейност 
 конгресно – конферентна дейност.  
 спортни национални и международни прояви, учебно тренировъчна дейност. 
 търговско обслужваща дейност,  
 предоставяне на материална база и територии под наем. 
 рекламно представяне  
 организиране на базари и изложения. 
 
 
 
Реализираните приходи от дейността за деветмесечито на 2021 г. спрямо деветмесечието на 2020 г. , 

са както следва: 
         
 
  

      (хил.лв.) 
Реализирани приходи от продажби 

по видове стоки/ продукти/услуги 2021 2020 изменение 
% 

Приходи от продажба на стоки 1 0  
Приходи от услуги 1487 921 81,6% 
Приходи от финансиране 107 165 32,5% 
Други приходи 16 2 -50,0% 
Общо приходи от продажби 1611 1088 74,6% 
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  РРИИССККООВВЕЕ,,  ППРРЕЕДД  ККООИИТТОО  ЕЕ  ИИЗЗППРРААВВЕЕННОО  ДДРРУУЖЖЕЕССТТВВООТТОО  
 

При осъществяване на дейността си “Дворец на културата и спорта ” ЕАД е изложено на определени 
рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати. 
 

 Систематични рискове: 
  
 Политически риск: 
 

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната, които от своя страна 
влияят върху възвръщаемостта на инвестициите. Определящ фактор за дейността на даден отрасъл и 
респективно дейността на фирмата е формулираната от правителството дългосрочна икономическа 
програма, както и волята да се осъществяват набелязаните приоритетни стъпки. Степента на политическия 
риск се асоциира с вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от правителството 
икономическа политика или в по-неблагоприятния случай - смяна на правителството и като следствие от 
това с опасността от негативни промени в инвестиционния климат. 

В условията на международна нестабилност, породена и от надигащия се тероризъм и опасността от 
завладяващия целия свят COVID 19, политическият риск зависи от мерките, които правителството 
предприема за противодействие и за ограничаване на негативните ефекти от настъпващата  криза. 
Икономическата и фискална политика на правителството е насочена към: 
 приемане на икономически мерки за ограничава на настъпващата криза и  постигане на  

макроикономическа устойчивост; 
 стимулиране конкурентоспособността на икономиката; 
 подобряване качеството на социалните системи и стандарта на живот. 

 
Основните политически рискове за България засягат:  

- Стабилността на българското правителство - от това до голяма степен зависи изпълнението на 
заложените Програма за управление на правителството на Република България до 20211, където 
усилията са насочени към реализиране до някаква степен на „популистки мерки“ поради 
непрекъснатото напрежение от предсрочни избори реализация по посока на гарантиране на 
енергийната сигурност на страната и пълна либерализация на пазара на електроенергия и природен газ, 
повишаване растежа и конкурентоспособността на българската икономика, ограничаване  на 
негативните  демографски  тенденции,  в  т.ч  повишаване  на раждаемостта, намаляване на младежката 
емигрция, балансирана имиграционна политика, съобразена с потребностите на българския бизнес;  
увеличаване на доходите чрез заетост и по-голяма производителност на труда; подобряване здравето 
на нацията. 

- Финансовата политика на страната. В тази насока усилията на правителството са насочени към 
изграждане на стабилна  финансова  система  като  предпоставка  за  устойчиво  икономическо развитие 
и поддържане на атрактивна инвестиционна среда; устойчиво нарастване на доходите и борба със 
сивата икономика; 

- Процеса по усвояване на средства от ЕС. Наблюдение на: ефективното управление на средствата от 
Европейския съюз за осигуряване на максимален положителен ефект и реализация на адекватно 
участие в преговорите за бъдещето на бюджета на ЕС и в частност Кохезионната политика; 

- Борбата срещу корупционните практики и организиранатаи битова престъпност -  резултатите 
рефлектират върху доверието на Европа и чуждестранните инвеститори. 
 

  На база посоченото и познаването на политическата среда в страната, към момента на изготвяне 
на настоящия доклад, оценяваме политическия риск като: среден  риск. 

                                                 
1 Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021година 
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 Макроикономически рискове: 
 

Растежът на световната икономика продължи и през 2019 г. в резултат на благоприятната динамика 
едновременно при развитите и развиващите се страни. По-високите цени на основни суровини като петрол 
и метали се отразиха в повишена икономическа активност в страните износителки и подкрепиха 
представянето на групата на развиващите се страни. Икономиките на Русия и Бразилия отбеляза стабилен 
растеж, а китайската икономика продължи да отчита висок ръст, подкрепен от удължаване на фискалните 
стимули. Повишението на международната търговия и инвестиции, водени от по-високия икономически 
ръст в групата на развитите страни имаше благоприятен ефект и върху останалите развиващи се страни. 

След пандемията COVID 19 пpeз 2020 г. се прогнозира cвeтoвнaтa иĸoнoмиĸa дa пpoдължи дa pacтe, 
лиxвитe дa ocтaнaт нa дънoтo, a ĸaпитaлoвитe пaзapи дa pacтaт. Очертани са дeceт pиcĸa, ĸoитo мoгaт дa 
пpичинят нaй-гoлeми иĸoнoмичecĸи и финaнcoви щeти пpeз 2020 г.: 

cвeтoвнa peцecия, пpичинeнa oт CAЩ или Kитaй. Peцecиятa e нeизбeжнa, нo e пo-мaлĸo вepoятнa пpeз 
2020 г., oтĸoлĸoтo пpeз ĸoятo и дa e oт пpeдxoднитe гoдини cлeд ĸpизaтa. 

свeтoвнaтa иĸoнoмиĸa щe пpoдължaвa дa ce възпoлзвa и пpeз тaзи гoдинa oт нaмaлявaнeтo нa лиxвитe 
в CAЩ и ycилиятa нa Kитaй дa пoдĸpeпи pacтeж oт oĸoлo 6%. Aĸo липcвaт мoщни шoĸoвe, peцecиятa пpeз 
2020 г. e изĸлючитeлнo нeвъзмoжнa; 

инфлaциятa и дългocpoчнитe лиxви нaй-вepoятнo щe ce пoĸaчaт тaзи гoдинa, нo e мaлĸo вepoятнo 
цeнтpaлнитe бaнĸи дa зaтeгнaт пapичнaтa пoлитиĸa. 

пpeгoвopите пo Brexit щe зacилят нeгaтивнoтo възпpиятиe нa eвpoпeйцитe пo тoзи пpoцec; 
въпреки, че тъpгoвcĸaтa вoйнa мeждy CAЩ и Kитaй пpивлeчe нaй-мнoгo внимaниe пpeз 2019 г., Eвpoпa 

бe cлaбaтa бpънĸa в cвeтoвнaтa иĸoнoмиĸa; 
увеличават се зaплaxитe oт пpoблeми c дocтaвĸитe нa eнepгийни пpoдyĸти. Cлeд yбийcтвoтo нa 

иpaнcĸия гeнepaл Kacим Coлeймaни, финaнcoвитe пaзapи ce oпacявaт oт cпиpaлa, вoдeщa ĸъм вoйнa и cĸoĸ 
нa цeнитe нa пeтpoлa. Bcяĸa cвeтoвнa peцecия пpeз пocлeднитe 50 гoдини e билa пpeдxoждaнa oт 
yдвoявaнe нa цeнитe нa чepнoтo злaтo; 

съществува умepeн pиcĸ oт yвeличaвaнe нa пpoтeĸциoнизмa. Πaзapитe ca oбceбeни oт тъpгoвcĸaтa 
вoйнa мeждy CAЩ и Kитaй дocтaтъчнo дългo, тaĸa чe oпacнocттa oт нeя вeчe e вĸлючeнa в aĸтивитe нa 
цeнитe; 

тъpгoвcĸитe oтнoшeния мeждy EC и Beлиĸoбpитaния щe ocтaнaт бeз пpoмянa дo 31 дeĸeмвpи, тaĸa чe 
зaплaxaтa oт пpoтeĸциoнизъм e пo-мaлъĸ pиcĸ, oтĸoлĸoтo пpeз 2018 и 2019 г.; 

възможен cpив нa aвтoмoбилнaтa индycтpия, ĸoeтo щe yнищoжи гepмaнcĸaтa иĸoнoмиĸa. 
Πpoизвoдcтвoтo в Гepмaния днec e пoд нивaтa oт пpeди peцecиятa и зaбaвянeтo в индycтpиятa нe e caмo 
циĸличeн пpoблeм. Πepфeĸтнaтa бypя oт eĸoпpитecнeния, coциaлни пpoмeни и eнepгийнa и тexнoлoгичнa 
тpaнcфopмaция oзнaчaвa, чe aвтoмoбилнaтa индycтpия - нe caмo в Гepмaния, нo и в CAЩ, Япoния и Зaпaднa 
Eвpoпa - e нaпът ĸъм cпaд, ĸoйтo мoжe дa ce oĸжe тoлĸoвa cepиoзeн, ĸoлĸoтo дeиндycтpиaлизaциятa oт 80-
тe гoдини; 

промяна в технологичния сектор.  Гигaнтитe в тexнoлoгиитe вeчe нe мoгaт дa paзчитaт нa yвaжeниeтo нa 
пoлитицитe. Hяĸoгa cмятaни зa инoвaтopи и aгeнти нa пpoгpeca, Fасеbооk, Аррlе, Аmаzоn и Gооglе вeчe ca 
cмятaни зa бeзжaлocтни мoнoпoлиcти, ĸoитo мaнипyлиpaн пoлитици и пoтpeбитeли. Teзи ĸoмпaнии бяxa 
ocнoвнaтa движeщa cилa зa aмepиĸaнcĸия ĸaпитaлoв пaзap и cepиoзни пoлитичecĸи пpeчĸи пpeд бизнec 
мoдeлитe им - пoд фopмaтa нa peгyлaции, cпeциaлни дaнъци или paздeлянe - мoжe дa пoвтopи cпyĸвaнeтo 
нa дoтĸoм бaлoнa 

Прогнозата2 за макроикономическата рамка на България за периода 2019 - 2021г. включва 
средносрочните икономически перспективи и основни допускания, правителствените фискални цели и 
политики за прогнозния период, както и тавани на разходите по отделни първостепенни разпоредители с 
бюджет и/или на бюджетните взаимоотношения за следващите три години. 

Макроикономическата прогноза, използвана при разработването на настоящата средносрочна 
бюджетна прогноза, се базира на допусканията за основни показатели на външната среда на Европейската 

                                                 
2 Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019–2021 г., Министерство на финансите, 2018г. 
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комисия, Световната банка, Международния валутен фонд и Министерството на финансите на Република 
България. 

Средносрочната перспектива се обвързва със заложения приоритет за запазване на стабилността на 
публичните финанси и се изразява в следване на вече определените фискални цели за продължаване на 
фискалната консолидация и придържане на близка до балансирана позиция на бюджетното салдо в 
средносрочен хоризонт. 

Съгласно зимната прогноза на Европейската комисия за икономиката на Европейския съюз, еврозоната 
и отделните страни членки икономиката на България ще продължи да расте с умерено темпо през 2020 и 
2021 г., но ще е белязана от чувствително забавяне. Основната причина ще е отслабващото вътрешно 
потребление, което е основният двигател на икономиката, а инвестициите няма да компенсират този 
процес. Тя е има предварителен характер и е първата след Брекзит и понеже не е ясно бъдещето на 
отношенията с Великобритания, очакванията за 2021 г. са само хипотетични. Те са основани на 
допускането, че търговското статукво ще се запази, но засега изглежда, че това най-вероятно няма да се 
случи. Рискове има и от състоянието на американската икономика, фазата на търговския конфликт САЩ-
Китай и ефекта от епидемията от коронавируса CONVID-2019. 
 Валутен риск: 

 
Валутният риск обобщава възможните негативни импликации върху възвращаемостта на инвестициите 

в страната, вследствие на промени във валутния курс. Като гарант за макроикономическата стабилност, 
България ще запази паричния съвет при съществуващото равнище на фиксиран валутен курс от 1.95583 
лева за 1 евро до присъединяването на страната към еврозоната.  

Съгласно последното проучване на агенция „Ройтерс" сред водещи валутни анализатори 
американският долар ще продължи да доминира на валутните пазари и през 2020 година, а еврото може 
леко да поскъпне до края на настоящата година.  

Въпреки новата прогноза за запазване на доминиращата роля на щатската валута, очакваното забавяне 
на икономически растеж на САЩ през тази година на фона на очаквано измъкване от дъното на другите 
големи икономики, вероятно ще доведе до загуба на част от блясък на американския долар. 

Еврото, което има потенциал да отнеме част от силата на долара, продължава да се намира в трудно 
време, губейки близо 7% от стойността си през последните няколко години. Въпреки това анализаторите 
все още очакват общата европейска валута да поскъпне с около 2% спрямо "зелените април", търгувайки се 
около 1,1300 долара в 6-месечен хоризонт, след което да поскъпне с общо 4% в рамките на годината и към 
края на 2020 да достигне 1,1500 долара. По време на петъчната търговия, еврото се тъгува в двуседмично 
дъно малко под 1,1100 долара. 

В същото време валутните анализатори прогнозират, че британската лира ще поскъпне с повече от 3% 
спрямо долара в рамките на тази година, намирайки подкрепа от лихвения диференциал и от надеждите 
за контролирано излизане на Великобритания от ЕС. 

За добро или за лошо, българската икономика е сериозно обвързана с икономиката на еврозоната - 
над 60% от износа ни е към страни използващи еврото като основна валута. Така положителният ефект от 
ниския курс долар лев се засилва допълнително. 

 
  На база посоченото и познаването на икономическата среда в страната, към момента на 

изготвяне на настоящия доклад, оценяваме валутния риск като:  нисък  риск. 
 
 Инфлационен риск: 
 
Инфлацията в страната е важен фактор, касаещ реалната възвращаемост на инвестициите в България. 

Основните рискове, свързани с инфлацията се отнасят до развитието на международните цени и до темпа 
на икономически растеж в страната.  
Годишната инфлация в България за януари е 4.2%, като така за пръв път от 7 години (февруари 2013 г.) 
насам надхвърля 4-процентната граница съгласно представените данни на Националния статистически 
институт (НСИ). 
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Повишението на индекса на потребителските цени съответства на прогнозите на Българската народна 
банка (БНБ). Още през месец май 2019 г. финансовата институция актуализира тримесечното си издание 
„Икономически преглед“, в което ревизира нагоре прогнозата си за инфлацията, заявявайки, че до края на 
2019 г. тя може да достигне 4%. 
 
Данните на НСИ показват, че основен принос за скока на цените на дребно имат месото и месните 
продукти, чиито цени са се повишили със средно 18.9%. Доклад на Държавната комисия по стоковите 
борси и тържища показа, че от началото на годината основните хранителни продукти са поскъпнали с 
около 5%, като най-сериозен ценови скок има при свинското месо. Основната причина за това е 
африканската чума по свинете, която доведе до цена от 9-9.40 лв. за килограм. 
 
Според статистическите данни от днес цените на хранителните продукти и безалкохолните напитки като 
цяло са се повишили със средно 2.6%, следвани от цените в сектор „Развлечение и култура“ (0.9%). При 
прегледа на групите от стоки поевтиняване пък е отчетено единствено при облеклата и обувките – с 4.4%. 
 
През януари 2020 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените 
при: цигари (0.1%), водоснабдяване (2.8%), събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води (5.8%) и 
др. Цените на лекарствените продукти са се увеличили с 0.1%, а цените на лекарските и на 
стоматологичните услуги са се увеличили съответно с 0.5 и 4.2%.  
 
Инфлацията е важна, тъй като освен разполагаемия доход тя изяжда и от доходността на инвестициите, ако 
е извън здравословните нива. Разбира се, всичко е доста условно и зависи както от потребителския профил 
на човека, така и от спестовния му план.  

 
 Годишна инфлация, измерена чрез Индекс на потребителските цени, по години 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г.  

2015 
г.  

2016 
г.  

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

2,80% 4,20% 
-

1,60
% 

-
0,90

% 

-
0.40

% 

-
0.80

% 

-
2,10

% 
2.80%   4,2% 1,60% 2,7% 

Източник: НСИ 
Прогнозите за инфлацията са предпазливи, защото като малка и отворена икономика България е 

подвластна на външни ценови ефекти, а в момента и на навлизащата криза, породена от COVID 19 . Като 
цяло обаче значително ускорение на растежа на цените в страната през тази година не се очаква. 
Икономическите прогнози на МВФ и Европейската комисия се ревизират на база на настъпващите 
неочаквани промени във външната среда, породена от пандемията COVID 19. Балансът на рисковете за 
реализирането на базисния сценарий за макроикономическата прогноза клони към по-нисък темп на 
растеж на БВП, като основните рискове произтичат от евентуално по-ниско равнище на външното търсене и 
публичните инвестиции.  
 

На база посоченото по-горе, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме 
инфлационния  риск като: среден риск. 

 
 Риск от лицензионни режими: 
 
Отговорните власти провеждат политика по намаляване броя на отежняващите лицензии и 

разрешителни, и опростяване на тези, които останат в сила. Това ще окаже благоприятно влияние върху 
ограничаването на бюрокрацията и корупционните практики. Създадена е и информационна система - 
административен регистър на регулаторните режими (лицензионни, разрешителни, регистрационни, 
съгласувателни). 

 
Дружеството не изпитва затруднения от наличните лицензионни режими, тъй като дейността му не е 

свързана с  такива.  
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На база посоченото по-горе и познаването на регулаторната среда, към момента на 
изготвяне на настоящия доклад, оценяваме риска от лицензионни режими като: без риск. 
 

Други рискове, свързани с влиянието на основните макроикономически фактори: 
 

Рискът, асоцииран със степента на стабилност и перспективите за растеж на националната икономика, 
влияе съществено при формиране на нагласите и поведението на инвеститорите.  
 

През 2020 г. експертите очакват и по-големи публични инвестиции в инфраструктура, т.е. увеличение на 
публичните разходи. Свидетелство, че това наистина предстои, е фактът, че  редица инвестиционни 
проекти навлизат във фаза на изпълнение, например газопроводите до Гърция и Сърбия, отсечки от 
магистралите "Хемус", "Струма", "Европа. Предвижда се и ускоряване на усвояването на евросубсидиите, 
което също ще стимулира различни индустриални сектори. 

Ако България бъде поканена да се присъедини към валутно-обменния механизъм ERM2 като първа 
стъпка към влизането в еврозоната, това ще стабилизира още повече цялата икономика и ще стимулира 
банките. Още повече, че те се намират в момента в завидно състояние и регистрираха близо 1 млрд. евро 
печалби за миналата година. Техните сейфове са пълни и очакват само да бъдат потърсени за 
финансирането на разумни и обосновани проекти. 

Икономическото развитие на страната зависи и от потенциала на българската икономика, силно 
обвързана с износа, чието успешно развитие в последно време все по-осезаемо се затруднява от липсата 
на работна ръка. А нея я няма, защото досега трудът не навсякъде се възприемаше като най-важния 
капитал на бизнеса и съответно не се заплащаше достатъчно добре. Поради тази причина стотици хиляди 
българи емигрираха, търсейки по-приличен живот в чужбина. Сега е дошло времето тенденцията да се 
обърне, но това няма как да стане изведнъж и ще трябват време и повече пари за трудови 
възнаграждения, които да накарат хората да останат в страната, а емигрантите да си помислят за връщане 
и работа в родината. 

 
Очаква се новите инвестиции в експортно ориентирани производства може да се активизират. 

България може да се възползва от дългосрочното си предимство да е част от общия европейски пазар с все 
още по-ниски разходи за бизнес. Ако това се случи, ще бъде в сектори с висока производителност на труда 
именно заради ниската безработица и нарастващите възнаграждения. Това ще бъде онзи процес на 
трансформация на структурата на българската икономика към повече използване на знание, технологии и 
капитал, за която в последните години все по-активно говорим. 

 
България се нуждае от ускоряване на доходите и потреблението, защото според последните данни 

българите са на последно място в Европа по годишен БВП на глава от населението – 7300 евро срещу 
средно 15 000 евро за ЕС. Това от гледна точка на националната икономика означава по-слабо търсене, по-
слаби продажби и по-слабо производство поради ниска покупателна способност. Обещаваният ръст на 
заплатите в публичния сектор не е огромен, но все пак е чувствителен и е почти сигурно, че ще дръпне 
нагоре и заплатите в частния сектор. 

Налице известни рискове пред публичните финанси вследствие на системното неизпълнение на 
капиталовите разходи на фона на повишаване и преизпълнение на текущите разходи. Тази тенденция 
значително намалява възможността на правителството да "маневрира" при настъпване на неблагоприятно 
развитие в икономиката. 

В момента трудно могат да  се прогнозират показателите за растеж на българската икономика  се 
ревизират на база на настъпващите неочаквани промени във външната среда, породена от пандемията 
COVID 19. 

 
  На база посоченото по-горе, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме другите 

рискове, свързани с влиянието на основни макроикономически фактори като: високи рискове. 
 
 Несистематични (микроикономически) рискове: 
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Традиционно несистематичните рискове се разглеждат на две нива – отраслов риск, касаещ 
несигурностите в развитието на отрасъла ни и общ фирмен риск, произтичащ от спецификите на 
дружеството ни. 

 
Отраслов (секторен) риск: 
 
Появява се във вероятността от негативни тенденции в развитието на отрасъла като цяло, 

технологичната обезпеченост, нормативната база, конкурентната среда и характеристиките на 
пазарната среда за продуктите и суровините, употребявани в отрасъла. Рискът се свързва преди всичко с 
отражението върху възможността за реализиране на доходи в рамките на отрасъла и по-конкретно на 
технологичните промени или измененията в специфичната нормативна база.  

 
Отраслите с голям потенциал в България, които следва да се стимулират от правителството са: 

туризъм, селско стопанство, IT сектор, иновации и аутсорсинг на услуги. 
На база посоченото по-горе и спецификата на отрасъла ни, към момента на изготвяне на 

настоящия доклад, оценяваме отрасловия риск като: нисък риск. 
 
Технологичен риск: 
 
Технологичният риск е производен от необходимите нови технологии за обслужване дейността на 

дружеството и от скоростта, с която се развиват те. Налице е обратна зависимост на този риск спрямо  
технологичното фирмено обезпечение. 

 
На база използваните от дружеството ни технологии и познаването на технологичните 

тенденции на развитие на бранша, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме, че 
технологичния риск е нисък. 

 
Фирмен риск: 
 
Свързан е с характера на основната дейност на дружеството, с технологията и организацията на 

цялостната му активност, както и с обезпечеността на дружеството с финансови ресурси. Подкатегории 
на фирмения риск са: бизнес риск и финансов риск. Основният фирмен риск е свързан със способността 
на дружеството да генерира приходи, а оттам и положителен финансов резултат.  

Управлението на фирмения риск за дружеството ни засяга анализа на продуктите/услугите, които се 
предлагат от “Дворец на културата и спорта ” ЕАД, обезпечеността с човешки ресурси, управленските 
решения на оперативно и стратегическо ниво, контрола върху прилагането на приетите планове и 
стратегии за развитие. 

На база посоченото по-горе и спецификата на дейността ни, към момента на изготвяне на 
настоящия доклад оценяваме фирмения риск като:  среден  риск. 
 
Финансов риск: 
 
Финансовият риск на дружеството е свързан с възможността от влошаване на събираемостта на 

вземанията и изплащането на задълженията към банковите и др. институции, което би могло да доведе 
до затруднено финансово състояние. 

Като основен проблем в макроикономически аспект са високите стойности на междуфирмена 
задлъжнялост. Негативен ефект върху предприятията и задлъжнялостта имат ниският ръст на БВП, 
неблагоприятният бизнес климат, свиването на инвестициите, нарастването на случаите с фактическа 
неплатежоспособност, фалитите и бавните процедури по несъстоятелност. Броят на необслужените 
кредити остава висок. Положително влияние върху задлъжнялостта може да се очаква от засилването на 
износа, ниските петролни цени, получаването на средства от ЕС и евентуалното ускоряване на 
икономическия ръст у нас благодарение на постепенното икономическо подобрение в страните на ЕС. 
Но основно решение на проблема засега е ускореното усвояване на еврофондове и по-достъпното, 
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нисколихвено, банково финансиране за бизнеса, както и директивното налагане на срокове за 
разплащане.  

Управлението на финансовия риск за дружеството ни е фокусирано върху оптимизиране на 
оперативните разходи /повишаване събираемостта на вземанията/ определяне на адекватни и 
конкурентоспособни цени на продуктите и услугите, адекватна оценка на формите на поддържане на 
свободни ликвидни средства. 

На база посоченото по-горе и анализа на финансовото ни състояние, към момента на изготвяне на 
настоящия доклад оценяваме финансовия риск като: среден риск. 
 
Ликвиден риск: 
 
Неспособността на дружеството да покрива насрещните си задължения съгласно техния падеж е израз 

на ликвиден риск. Ликвидността зависи главно от наличието в дружеството на парични средства или на 
съответните им алтернативи. Другият основен фактор, който влияе силно  е свързан с привлечения 
капитал. Той трябва да се поддържа в оптимално равнище, като се контролира както нивото на заемните 
средства, така и стойностите на задълженията към доставчиците и от клиентите на дружеството. 

Управлението на ликвидния риск за дружеството ни изисква консервативна политика по ликвидността 
чрез постоянно поддържане на оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност за 
финансиране на фирмената дейност, осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси, 
ежедневен мониторинг на наличните парични средства, предстоящи плащания и падежи. 

На база посоченото по-горе и анализа на задълженията на дружеството ни, както и 
съотношението между собствения ни и привлечен капитал, към момента на изготвяне на 
настоящия доклад оценяваме ликвидния риск като:  среден риск. 
 
Ценови риск: 
 
Ценовият риск се определя в две направления: по отношение на пазарната конюнктура и по 

отношение на вътрешнофирмените производствени разходи. Продажната цена трябва да бъде 
съобразена и с двата фактора, като се цели тя да покрива разходите на предприятието и да носи 
определена норма на печалба. Цената, съответно не следва да се отдалечава значително от 
дефинираната на пазара, тъй като това ще рефлектира върху търсенето на фирмените продукти/услуги. 

Управлението на ценовия риск за дружеството ни изисква периодичен анализ и предоговаряне на 
договорните параметри с клиенти и доставчици съобразно пазарните промени. 

На база посоченото по-горе, пазарната конюнктура, както и себестойността на произведената 
от нас продукция / предлагани услуги, както и нивото на вътрешнофирмени разходи и нивото на 
печалбата ни, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме ценовия риск като: 
среден риск. 
 
Риск, свързан с паричния поток: 
 
Рискът, свързан с паричния поток разглежда проблемите с наличните парични средства в дружеството. 

Тук от съществено значение е договорната политика, която следва да защитава фирмените финанси, 
като гарантира регулярни входящи потоци от страна на клиенти, както и навременни плащания на 
задълженията.  

 
Управлението на риска, свързан с паричните потоци за дружеството ни изисква поддържане на 

положителна стойност на ликвидността, т.е. готовност за посрещане на текущите задължения. 
 
Към датата на изготвяне на годишния доклад на дейността в страната ни е обявено извънредно 

положение, с цел ограничаване на разпространението на корона вирус – затварят се търговските 
центрове, дискотеки, обекти за обществено хранене, групови форми на дейност, преустановява се 
провеждането на всякакви спортни и културни  мероприятия , спират работа всички публични места.  
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На база посоченото по-горе и анализа на входящите и изходящите ни парични потоци, към 
момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме риска, свързан с паричния поток като:  
много висок риск.   
 

Кредитен риск: 
 
Ако дружеството използва заемни средства, то тогава е изложено на кредитен риск. Той се изразява 

във възможността дружеството да се финансира със заемни средства в кратки срокове и на приемливи 
цени. Възниква, когато съществува вероятност кредитополучателят да не изпълнява съзнателно или да е 
в невъзможност да изпълни поетия от него ангажимент по сключения договор за заем или когато 
клиентите на дружеството не са в състояние да изплатят изцяло или в обичайно предвидимите срокове 
дължимите от тях суми. 

Управлението на кредитния риск за дружеството ни изисква предоставяне на отсрочени плащания 
(продажби с голям кредитен период) на клиенти с дългогодишна история и партньорски 
взаимоотношения, добро финансово състояние и липса на нарушения при спазване на кредитния 
период. Кредитната ни политика има отношение към събираемостта на вземанията, които следва да се 
контролират текущо чрез ежедневен преглед на откритите позиции по клиенти и извършените 
плащания. 

На база посоченото по-горе, познаването на кредитната политика на банките, състоянието на 
банковавата система по време на финансова криза, както и кредитната политика на 
дружеството, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме кредитния риск като: 
среден риск. 
 
Инвестиционен риск: 
 
Инвестиционният риск се изразява в това дали реалната доходност от направена инвестиция се 

различава от предварително планираната такава. Поради дефицита на финансов ресурс и 
съществуващата финансова криза, банките не финансират много от проектите, класирани по новите 
рискови матрици. Налага се преразглеждане на планираните инвестиции и специално внимание върху 
тези с критична значимост за успеха на дружеството и върху тези с бърза възвръщаемост. 

 
За управление на инвестиционния риск се прилага политика на хеджиране - застраховка срещу 

неблагоприятни събития, която не ги предотвратява, но ограничава последиците от тях.  
 
На база посоченото по-горе и реализираните от нас инвестиционни мероприятия, към момента на 
изготвяне на настоящия доклад, оценяваме инвестиционния риск като: нисък  риск. 
 
Регулативен риск: 
Регулативният риск е свързан с вероятността да се понесат загуби в резултат на нарушения или 

неспазване на законовите и подзаконови нормативни актове или вътрешнодружествените документи, 
както и от загуби в резултат на интервенция на данъчните власти. Този риск се отнася и за промени в 
нормативната база, свързани с опазването на околната среда, както и с вероятността дружеството да не 
бъде в състояние да изпълнява предписанията и изискванията на екологичното законодателство и 
компетентните органи, за което да му бъдат налагани съответните наказания. 

 
На база посоченото по-горе, прилаганата от дружеството ни екологична политика и познаването 
на нормативната база, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме регулативния 
риск като:  нисък риск. 
 
Рискове, свързани с продуктите и пазарите: 
 
Този риск се свързва с възможността на дружеството да произвежда продукти / услуги, които не могат 

да се реализират успешно на съществуващия пазар. Рисковете по отношение на пазарите са свързани с 
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ограниченията, които налагат международните пазари по отношение стандартите за качество. 
Пазарната война се води предимно на база цена, което води до нейното редуциране. 

 
Управлението на риска, свързан с продуктите и пазарите за дружеството ни изисква прецизна 

сегментация и анализ на потенциала на съществуващите пазарни сегменти и при необходимост – 
проучване на възможностите за диверсифициране на дейността (разработване на нови продукти и 
услуги за нови пазари). 

 
Към датата на изготвяне на годишния доклад на дейността в страната ни е обявено извънредно 

положение, с цел ограничаване на разпространението на корона вирус – затварят се търговските 
центрове, дискотеки, обекти за обществено хранене, групови форми на дейност, преустановява се 
провеждането на всякакви спортни и културни  мероприятия , спират работа всички публични места. 

 
На база посоченото по-горе и изпълнението на продуктовата и пласментната ни политики, към 
момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме рисковете, свързани с продуктите и 
пазарите като: много висок риск. 
 
Риск, свързан с корпоративната сигурност: 
 
Този риск е актуален и засяга редица аспекти от фирмената сигурност като ефективно противодействие 

на нелоялната конкуренция; надеждна защита на търговската тайна; прилагане на практически мерки за 
редуциране и неутрализиране на корпоративни заплахи; мотивиране, обучаване и възпитаване на 
служителите за избягване пропуски в системата за фирмена сигурност. 

 
На база посоченото по-горе и познаване нивото на фирмена сигурност, към момента на изготвяне 
на настоящия доклад оценяваме риска, свързан с корпоративната сигурност като: без риск. 
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II. ФИНАНСОВИ И НЕФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ДЕЙНОСТТА 
 
 Основание: чл.39, т.2 от Закона за счетоводството 
Постигнатите от дружеството финансово-икономически показатели за деветмесечието на 2021 г., 

спрямо същия период за 2020 г. са както следва: 
 

N: Показатели: 
Прогноза 

2021 2020 Прогноза 2021/2020 

 година  година стойност процент 

1 Финансов резултат 142 -12 154 1283,3% 

2 Нетни приходи от продажби 1488 921 567 61,6% 

3 Общо приходи от оперативна дейност 1611 1088 523 48,1% 

4 Общо приходи 1611 1088 523 48,1% 

5 Общо разходи за оперативна дейност 1439 1069 370 34,6% 

6 Общо разходи 1469 1100 369 33,5% 

7 Собствен капитал 33975 33833 142 0,4% 

8 Пасиви (дългосрочни и краткосрочни) 1953 1764 189 10,7% 

9 Обща сума на активите 35928 35587 341 1,0% 

10 Краткотрайни активи 941 590 351 59,5% 

11 Краткосрочни задължения 1162 939 223 23,7% 

12 Краткосрочни вземания 194 237 -43 -18,1% 

13 Краткосрочни финансови активи (без парични средства)   0 0 0,0% 

14 Парични средства 558 171 387 226,3% 

15 Материални запаси 189 182 7 3,8% 

16 Дългосрочни задължения 0 0 0 0,0% 

Рентабилност: 

17 Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2) 0,0954 -0,0130 0,1085 832,4% 

18  Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7) 0,0042 -0,0004 0,0045 1278,4% 

19 Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8) 0,0727 -0,0068 0,0795 1168,8% 

20 Коеф. на капитализация на активите (1/9) 0,0040 -0,0003 0,0043 1272,1% 

Ефективност: 

21 Коеф. на ефективност на разходите (4/6) 1,0967 0,9891 0,1076 10,9% 

22 Коеф. на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5) 1,1195 1,0178 0,1018 10,0% 

Ликвидност: 

23 Коеф. на обща ликвидност (10/11) 0,8098 0,6283 0,1815 28,9% 

24 Коеф. на бърза ликвидност  (12+13+14)/11 0,6472 0,4345 0,2127 48,9% 

25 Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11 0,4802 0,1821 0,2981 163,7% 

26 Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11) 0,4802 0,1821 0,2981 163,7% 

Финансова автономност: 

27 Коеф. на финансова автономност (7/8) 17,3963 19,1797 -1,7834 -9,3% 

28 Коеф. на платежоспособност (9/8) 18,3963 20,1740 -1,7777 -8,8% 
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IIVV..  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВИИ  ЗЗАА  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ 
 
 Мисия 
 
“Многофункционален център за култура , спорт и бизнес”  
 
Мисията е съобразена с основните елементи на бизнеса, като клиенти, пазари, производствени 

мощности и др.. 
 
 Стратегии: 
1. Стратегия за пазарно развитие  
2. Стратегия на вътрешно развитие  
3. Страгения за концентрация / ограничаване на дейността, закриване на дейности, други 

ограничителни мероприятия. 
 
 Цели: 
^ Краткосрочни: 
по отношение на продукта 
по отношение на персонала 
по отношение на финансовата стабилност 
 
^ Дългосрочни: 
- по отношение на продукта 
- по отношение на персонала 
- по отношение на финансовата стабилност 
 
 
 Фирмени политики 
 
Продуктова политика 
 Високо качество на услугите; 
 Стриктно спазване на срока на изпълнение; 
 
Ценова политика 
 Следящи конкуренцията цени; 
 Използване на “Пазарно-ориентиеран метод на ценообразуване”; 
 Принцип на ценови отстъпки; 
 Преференциални цени за контрагенти с дългосрочна договореност;  
 
Рекламна политика 
 Рекламен бюджет обвързан с реализираните приходи. 
 Рекламен канал на принципа на снежната топка, т.е. клиент = доволен клиент = двама клиенти. 
 
Договорна политика 
 Дългосрочно договаряне с клиенти; 
 Дългосрочно договаряне с доставчици; 
 Договорни отношения с постоянните клиенти; 
 
Кадрова политикa 
 Поддържане на оптимална структура на персонала в зависимост от дейността на дружеството; 
 Развитие на персонала  
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 Принцип на съвместяване на длъжности; 
 Квалификация и преквалификация на персонала; 
 
Социална политика 
 Насърчаване на социалния статус на работещите в дружеството; 
 Подобряване условията на труд; 
 Стимулираща система за персонала; 
 
Фирмена култура 
 Лоялност към продукта, клиента и фирмата. 
 
Екологична политика 
 Прилагане на мерки за техническо подобрение осигуряващо съответствие с екологичното 

законодателство; 
 Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве чрез създаване на безопасни условия 

на труд. 
 
Инвестиционна политика 
 стратегически хоризонт на инвестициите; 
 модернизиране и степен на обновяване на материалната базата; 
 целесъобразност и приоритет на ключови инвестиционни мероприятия. 
 


