
 
 

      
 
 
МЕЖДИНЕН  
ДОКЛАД 
ЗА ДЕЙНОСТТА 

30.06.2021 година 



 
 

1 

ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7 

Индивидуален № 131 

 

Междинния доклад за дейността на “Диагностично – консултативен център III - 
Варна” ЕООД, гр. Варна към 30.06.2021 г. е изготвен съгласно изискванията на чл. 27 т.3 на 

Закона за счетоводството, чл. 100о, ал. 4 от ЗППЦК  
 
 
 
 
 
 
21.07 2021 г.    Управител: ................................................ 
гр. Варна      (д-р Ивелина Василева) 
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II..  ООББЩЩАА  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  
  

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 813154554 
 

Фирма: “Диагностично – консултативен център III - Варна” ЕООД 
Седалище: гр. Варна 

Адрес на управление: гр.Варна, жк „Владислав Варненчик”, бул. „Константин и Фружин” № - 
 

Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска      
дейност 
Собственост:  Дружеството е: 

   
  100 % - общинска собственост 
 
Капитал: Дружеството е с капитал 556 800 лв., разпределен в 5 568 бр. дялове 

с номинална стойност 100 лв. всеки един 
 

Съдружници: Участие в капитала: 
ОБЩИНА ВАРНА 100.00% 

  

Общо: 100.00% 

 

Органи на управление: Дружеството се управлява и представлява от: 
 

  - д-р Ивелина Стойкова Василева -  управител 
 

                                -Едноличният собственик на капитала – Община Варна, чрез 
Общински съвет – Варна, който упражнява правата на Общината, като решава въпросите по 
компетентността на Общото събрание  

 
 
Лицензии, разрешителни  

за осъществяване на 

дейността:   Удостоверение за регистрация като лечебно заведение – 
Диагностично – консултативен център под № 0306134001 в Регионална здравна инспекция –  
гр. Варна и приложение към него за дейностите по ЗЛЗ и медицинските специалности. 

 
Клонове   Дружеството няма регистрирани клонове 
(чл. 39, т.7 от ЗС): 

 

Свързани лица:  Дружеството има свързани лица, както следва: 
 

      Община Варна                                           – едноличен собственик на капитала 
    
                                            Ивелина Стойкова Василева                 – управител 
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IIII..  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  ННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТТТАА  ((ссъъгглл..  ччлл..3399,,  тт..11  оотт  ЗЗСС))  

 

Осъществяваната от  “ДКЦ III –  Варна” ЕООД основна дейност е: 

� Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ 

� Отдаване помещения под наем по чл. 102 и чл. 105 от Закона за лечебните заведения 
 

 
1. Реализираните приходи от продажби по видове услуги от дейността за 2021 г. и тяхното 
изменение спрямо 2020 г. са както следва: 
 

   (хил.лв.) 

Реализирани приходи от продажби 

по видове стоки/ продукти/услуги 
Към 

30.06.2021 
Към 

30.06.2020 
изменение 

% 

от Медицински услуги 1013 740 137% 

от Наеми 42 41 102% 

Общо приходи от продажби 1077 781 138% 

 
 

Относителният дял на реализираните услуги в приходите от продажби на дружеството за 2021г. и 
неговото изменение спрямо 2020 г. (съгл. т.1 от Приложение № 10)е както следва: 

 

   (%) 

Относителен дял в приходите от продажби 

по видове стоки/ продукти/услуги 
Към 

30.06.2020 
Към 

30.06.2020 
изменение 

% 

от Медицински услуги 0.94 0.95 99.27% 

от Наеми 0.04 0.05 74.28% 

 

 

“ДКЦ III –  Варна” ЕООД реализира своите услуги на следните пазари (съгл. т.2 от Приложение № 
10): 
 

>>>> Вътрешни 
• Гр. Варна ,жк.”Владислав Варненчик”, гр. Девня, община Аксаково и др. 

 

Основните клиенти на  “ДКЦ III –  Варна” ЕООД, техния относителен дял в общите приходи от 
продажби за 2021 г. и изменението спрямо 2020 г. (съгл. т.2 от Приложение № 10) са както следва: 
 

Основни клиенти на "ДКЦ III - Варна" ЕООД  

Наименование 

относителен дял 

2021 2020 
Изменение 

% 

РЗОК - Варна 75 77 97% 

население 17 18 94% 

Община Варна 4 1 400% 

други фирми 4 4 100% 

Общо 100% 100%   
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Видно от таблицата основните клиенти на  “ДКЦ III –  Варна” ЕООД, чийто относителен дял 
надхвърля 10% от приходите от продажби са, (съгл. т.2 от Приложение № 10) както следва: 

 

Основни клиенти на "ДКЦ III - Варна" ЕООД с относителен дял над 10% от приходите от продажби 
 

Наименование 
относителен 

дял % 
ЕИК 

седалище и 
адрес на 

управление 

връзка / 
взаимоотно-

шения с 
дружеството 

РЗОК - Варна 75 1218582201450 гр.Варна, 
бул."Цар 

Освободител" 
76г 

договор за 
медицински 

услуги 

 

2. Други приходи  
 

   (хил.лв.) 

Реализирани други приходи 

по видове  
Към 

30.06.2021 
Към 

30.06.2020 
изменение 

% 

от Финансиране 30 7 428% 

Други 4 4 100% 

Общо други приходи  34 11 309% 

   

3. Разходи  
 

   (хил.лв.) 

Отчетени разходи 

по икономически елементи  
Към 

30.06.2021 
Към 

30.06.2020 
изменение 

% 

За материали 112 77 145% 

За външни услуги 92 62 148% 

За амортизации 32 31 103% 

За персонала, вкл. осигуровки 836 602 139% 

Други оперативни разходи 17 16 106% 

Общо разходи за оперативна дейност  1089 788 138% 

  

   (хил.лв.) 

Отчетени разходи 

Финансови разходи  
Към 

30.06.2021 
Към 

30.06.2020 
изменение 

% 

Други финансови разходи 1 1 100% 

Общо финансови разходи 1 1   
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А Н А Л И З 

на постигнатите финансови резултати 

към 30.06.2021 г. 
    
     За шестмесечието на 2021 г. финансовият резултат на “ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД е 21 х. лв. 
счетоводна и балансова печалба . 
     За същия период на 2020 г. e отчетена 3 х.лв. счетоводна и балансова печалба .  

       
 

А Н А Л И З 

на приходите и разходите 
за шестмесечието на 2021 г. съпоставени с 2020 г. : 

 
І.  Приходи – 1 111 х. лв. за 2021 г., при 792 х. лв. за 2020г.  

     Увеличени са с 319 х. лв. 

         
     1. Нетни приходи – 1 077 х. лв. Увеличени са с 296 х. лв. и включват в себе си: 
 

      - Приходи от медицински услуги – 1 034 х. лв.  Увеличени са с 294 х. лв.  
        Тук следва да се отбележи увеличение на приходите от РЗОК с 53 х. лв. и на приходите от 
останалите медицински услуги с 46 х. лв. Останалото увеличение от 195  х. лв. са приходи от РЗОК 
получени във връзка с въведената „извънредна епидемична обстановка”. Отчетени са приходи 
както следва: За функциониране на „Ковид зона” - 180 х.лв.; За доплащане за работа в 
епидемична обстнавка – 22 х. лв.; За поставяне на ваксини срещу COVID-19 – 37 х.лв. 

 
      - Приходи от наеми - 42 х. лв. Отчетено увеличение с 1 х. лв. Причината е в прекратяване 
дейността на две практики на ОПЛ по чл.102 от ЗЛЗ, чиито кабинети са отдадени на свободен наем. 
 

  2. Други приходи – 34 х. лв. Увеличени са с 23 х. лв. Включват: 
 

     - Приходи от финансиране - 30 х. лв. – Увеличението с 23 х. лв. То е в следствие на усвоено 
финансиране за текуща дейност получено от РЗИ – Варна.  

         Останалите 7 х. лв. приходи от финансиране са формирани от усвояване на финансирания 
за ДА от предходни години с полагащата се част от амортизациите на дълготрайните активи и те 
нямат промяна спрямо 2020г.  

- Други приходи 2 х. лв. – нямат промяна спрямо 2020 г. Включват  събрани такси от 
наематели, разчет от отпуски за минали години. 

 

ІІ. Разходи- 1 090 х. лв. през 2021 г., при 789 х. лв. за 2020 г.  Увеличени са с  301 х. 

лв.  

 
1. Разходите за материали са 112 х. лв. – увеличение с 35 х. лв.  
 

          Извършени са по – големи разходи за дезинфектанти, лични предпазни средства, хигиенни 
и други материали необходими за спазване на мерките в епидемичната обстановка. 
Направените тестове и изследвания на пациенти със симптоми също увеличават разходите. 
Общото увеличение на разходите за медицински консумативи, предпазно облекло, 
медикаменти и реактиви е 31 х.лв.  
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    - Извършени са ремонти в сектор „Образна диагностика”, УНГ кабинет и в администрация. 
Общото увеличение на разходите за обзавеждане и материали за поддръжка на сградата е 1х. 
лв 

         Увеличени са разходите за облекло/ЛПС/ с 1 х. лв. и за канцеларски и статистически 
формуляри с 2 х.лв. 
                  Увеличен е разхода за ел.енергия, но е компенсиран с намаление на разхода за газьол за 
отопление. 
          Останалите разходи за материали са без промяна. 
 

2. Разходите за външни услуги са 92 х. лв. – увеличени са с 30 х. лв.  
 

          Подменена дограма в сектор „Образна диагностика”, кабинет УНГ и  „Каса”. Подмяна 
подови настилки, боядисване и частично осветление в кабинет УНГ и „Каса”. Общото увеличение 
на разходите за външни услуги в тази връзка се увеличават с 11 х. лв. 

          Увеличени са разходите за ремонт на медицинска апаратура с 3 х. лв.; консултантски 
медицински услуги в „Дежурен” и „Ковид” кабинети с 14 х. лв.; охрана с 1 х. лв. и медицински 
изследвания с 1 х. лв. Без съществена промяна са всчки останали разходи. 

  
     3.  Разходите за Амортизации са 32 х. лв -  увеличение с 1 х.лв.     

През отчетния период са придобити дълготрайни материални активи на 

стойност 4 х. лв. Закупен е  Имунофлуоресцентен анализатор. 

  

4. Разходите за възнаграждения са 724 х. лв. Увеличени са с 210 х. лв. 
       Увеличението за РЗ е 197 х. лв., с 1 х. лв. са увеличени задълженията за доходи при 
пенсиониране и с 12 х.лв. задължения по неползвани отпуски. 

            Освен увеличението на минималната работна заплата от 01.01.2021 г. с 6,5 %, което пряко 
касае 10 души от обслужващия персонал, средната РЗ на лекарите и останалия медицински 
персонал  както и за цялото дружество се увеличава в зависимост от нарасналите приходи от 
медицинска дейност и основно от доплащания за „работа в епидемична обстановка” и работа в 
„Ковид зона”.  
            Спрямо достигнатата средната брутна работна заплата за дружеството към 31.12.2020 г.,  
увеличението е с близо 38 %. Средната брутна заплата на лекарите е увеличена с 32%, а на средния 
медицински персонал с близо 64 %. 
 
     5. Разходите за осигуровки са 112 х. лв. – увеличение с 24 х. лв. 
 
     6. Другите разходи са 17 х. лв. – увеличени с 1 х.лв. Представляват разход за ДДС неподлежащ 
на приспадане 12 х. лв., МДТ за шестмесечието – 4 х. лв. и други 1 х. лв. 
      
     7. Финансови разходи – 1 х. лв. – нямат промяна. 
      

А Н А Л И З  на Дълготрайните активи 

1. През отчетния период са придобити дълготрайни материални активи на 

стойност 3900 лв. Закупен е  Имунофлуоресцентен анализатор. 

2. Няма отписани и продадени ДА. 
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А Н А Л И З 

на вземанията и задълженията 

                    І. Вземанията на дружеството възлизат на 212 х. лв. и са със степен на 

ликвидност до една година т.е. са краткосрочни.  

 
        1. Вземания от клиенти – 207 х. лв. Тук по- голям дял има сумата, която ни дължи РЗОК за 
извършената дейност за м.05 и м.06.2021 г. 190 х.лв. Останалата сума, представлява текущи 
задължения за стопански разходи и услуги към 30.06. 2021 г. на наематели и клиенти по договори 
/17 х.лв./ 
         2. Други вземания – 5 х. лв., които представляват  внесени МДТ за цялата 2021 г. /4 х.лв./, 
внесена авансова вноска по ЗКПО /1 х.лв./. 
 

              ІІ. Задълженията на дружеството възлизат на 180 х. лв. и са краткосрочни.  

 
         1. Към доставчици – 23 х. лв. От тях 3 х. лв. са за закупени ДА на разсрочено плащане. Останалите 20 

х.лв. включват текущи задължения по доставки на ел.енергия, медикаменти и консумативи, други материали  
и външни услуги към 30.06.2021г.  
 

         2. Към персонала – 100 х. лв. Представляват начислените и неразплатени за м. 06.2021 г. 
работни заплати на персонала.   
 
         3. Към осигурителни предприятия – 32 х. лв. и представляват начислените и неизплатени за 
м.06.2021 г. осигурителни вноски. 
 
         4. Данъчни задължения – 24 х. лв. представляват: дължим ДДС към 30.06.2021г./2 х .лв./ и 
дължимия данък върху доходите на физически лица  по рекапитулацията за работни заплати за 
м. 05 и м. 06 /22 х.лв./  
           
         5. Други задължения 1 х. лв., които са за: суми по граждански договори, други удръжки от РЗ 
по рекапитулации за м. 06.       
 
       
         ІІІ. В раздела на баланса “Провизии и сходни задължения” са отразени 135 х. лв.:  
начислените по СС 19 “Доходи на персонала” суми за: неползвани отпуски и осигуровки върху тях - 
37 х.лв. и дължими суми при пенсиониране - 98 х.лв.  
 

Средно списъчния състав към 30.06.2021 г. е  51 бр. 
 

По- съществени ремонти към 30.06.2021г.: 
          Подменена дограма в сектор „Образна диагностика”, кабинет УНГ и  „Каса”. Подмяна подови 
настилки, боядисване и частично осветление в кабинет УНГ и „Каса”..  
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 РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО 
 

При осъществяване на дейността си “ДКЦ III –  Варна” ЕООД 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.  
 Те включват: 
•    Възникване на политически събития, като война, преврат, граждански безредици, 

бунтове, стачки, ембарго, както и природни бедствия или други събития със сравним ефект; 
•    Обявяване на общ мораториум върху плащанията; 
•    Промени в режима на валутните плащания; 
•    Приемане или изменение на нормативни актове или решения на правителството или 

на друг държавен орган; 
•    Конфискация или национализация; 
•    Ограничения или забрана за износ на стоки или услуги в изпълнение на задължения 

по международни договори, по които България е страна. 
За 2020 г. индекса на политическия риск показва две тенденции: от една страна, 

намаляване на риска от конфликти на глобално ниво, но от друга, увеличаване на риска от 
политическа и социална нестабилност. Последното се изостря в страните, които са най-засегнати 
от пандемията от COVID-19. Пандемията от COVID-19 - в допълнение към влиянието върху хората 
и икономиката - изостря политическите рискове.  

 
Основните политически рискове за България се свеждат предимо до:  
 

   - Стабилността на българското правителство – предстоящите парламентарни избори и 
назрялото политическо напрежение в страна са фактори, носещи повишена рискова ситуация. 
   - Финансовата политика на страната – недостатъчно задоволителното изграждане на 
стабилна  финансова  система  като  предпоставка  за  устойчиво  икономическо развитие и 
поддържане на атрактивна инвестиционна среда, наред с предстоящите парламентарни избори, 
както и ефектът от пандемията от  COVID-19 съществено повлияват в негативна насока оценките 
на усилията и резултатите в тази посока. 
    - Процесите по усвояване на средства от ЕС: В рамките на програмния период 2014-2020 г. 
страната е получила достъп до средства по линия на европейско финансиране в размер на почти 
10 милиарда евро, предназначени за плащания по 10 програми. Министерството на финансите 
публикува втората за годината оценка на макроикономическите ефекти от изпълнението на 
програмите, съфинансирани със средства от Европейския съюз. Докладът се представя два пъти 
годишно - през март и през септември, и показва реалното влияние върху икономиката на 
паричните потоци от Стратегическите и Кохезионния фонд на ЕС върху брутния вътрешен 
продукт (БВП) на страната, нивото на усвоямост на възможните плащания и най-продуктивните 
програми. 
    - Борбата срещу корупционните практики и организираната и 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  
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���� Макроикономически рискове: 
Ефектът от пандемията от новия коронавирус и наложените ограничителни мерки за борба с нея 
доведоха до рязко свиване на икономическата активност във всички водещи глобални 
икономики. Последователността на разпространение на заразата предопредели момента на 
началото на проявленията на кризата. Избраният подход за справяне със здравния аспект на 
пандемията, както и структурните различия в отделните икономики преди кризата предпоставят 
различен по интензитет шок върху стопанската активност. 

Кризата, породена от глобалната пандемия, рязко промени динамиката на икономическата 
активност в българската икономика през месец март 2020 г. 

Началото на пандемията почти незабавно доведе до съкращаване на работни места и 
увеличаване на безработицата.  

Пандемията оказва изключително тежко влияние на международния туризъм. В първите месеци 
от средата на март основен фактор бяха ограничителните мерки в местата за настаняване и 
хранене, както и почти пълните забрани за пътувания през границите и практически спрените 
пътнически полети. Постепенното смекчаване на ограниченията пред социалния живот и 
пътуванията обаче остави редица преки и индиректни бариери пред международните 
пътувания, включително задължителна карантина при завръщане, изисквания за предварително 
тестване и др. под. Многократни са случаите на въвеждане на нови ограничения при 
пътуванията от и към определени страни, включително забрана или отмяна на полети, при това – 
влизащи в сила незабавно или с едва няколко дни предизвестие. Заедно с това, нагласите на 
част от потребителите в глобален и европейски план към безопасността и субективната оценка 
на здравните рискове се промениха. Всичко това изправя българския туристически бизнес пред 
огромно предизвикателство. 

Високото ниво на неизвестност относно бъдещото развитие на пандемията, както и 
ефективността на различните алтернативни мерки за ограничаването на неблагоприятните 
здравни последици от нея, поставят стопанските субекти в страната в среда на изключителна 
несигурност. 

На този етап е много трудно да се оцени пълното въздействие на сътресението, 

предизвикано от COVID-19.  

Въпреки че продължителността и сериозността на епидемията от COVID-19 е свързана с 

голяма несигурност, базисното допускане е, че вирусът ще бъде овладян през следващите 

няколко месеца и това ще позволи растежът да се нормализира 

Ситуацията с коронавируса продължава и през 2021 г., но очакванията на аналитиците са това да 
е без да се налага нова карантина на стопанския живот.  

 

 Валутен риск: 
Валутният риск е вид пазарен риск, носещ заплаха за инвестициите или корпоративните 

паричните потоци в чуждестранна валута, който произтича от възможността за негативни ценови 
динамики на валутни двойки. 

Като гарант за макроикономическата стабилност, България запазва паричния съвет при 
съществуващото равнище на фиксиран валутен курс от 1.95583 лева за 1 евро до 
присъединяването на страната към еврозоната.  

Сделките на Дружеството се осъществяват в български лева. 
По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват в български лева. 
 

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

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

инвестициите в България.  
Инфлацията е количествена мярка, която измерва темпа на увеличението на цената на 

осреднена потребителска кошница от продукти и услуги за определен период от време. Често 
изразена в проценти, инфлацията показва намаляването на покупателната способност на 
националната валута. Когато цените се покачват, те започват да влияят на качеството на живот 
на населението и отговорните монетарни институции, най-често централната банка на 
държавата, вземат мерки, за да поддържат инфлацията в рамките на допустимите граници и да 
предпазят икономиката от трусове. 

Основните рискове, свързани с инфлацията се отнасят до развитието на международните 
цени и до темпа на икономически растеж в страната.  

Средногодишната инфлация за периода януари - декември 2020 г. спрямо същия период 
на 2019 г. е 1,7%. През октомври годишната инфлация в България беше 0,8% и това беше най-
ниската стойност на инфлация от декември 2016 г. 

 
Средногодишната инфлация по европейския хармонизиран индекс на потребителските 

цени (ХИПЦ) е по-ниска от отчетената по българския измерител – 0,9% за 2020 г. Основната 
разлика между стойностите на двата показателя идва от по-малкото тегло, с което се взимат 
административните увеличения на тока, топлоенергията, водата и природния газ.  Храните също 
са с по-слаб ефект върху общата инфлация в Европа, тъй като по-малка част от доходите на 
средния европеец отиват за тях. 

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 

2010 г. 2011 г. 2012 г.  2013 г.  2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

4.50% 2.80% 4.20% -1.60% -0.90% -0.40% -0.80% 2,1% 2,8% 3,1% 1,7% 

Източник: НСИ 

Прогнозите за инфлацията са предпазливи, защото наред с непредсказуемостта на 
ефекта COVID, като малка и отворена икономика България е подвластна на външни ценови 
ефекти.  

 

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

оценяваме инфлационния  риск като: среден  
 

 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). 
 
Дейността на дружеството ни изпитва затруднения от наличните лицензионни режими, такива като 
Лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели – извършване 
на рентгенова диагностика. 

  На база посоченото по-горе и познаването на регулаторната среда, към момента на 

изготвяне на настоящия доклад, оценяваме риска от лицензионни режими като нисък. 
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 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.  
 
Πpeз 2020 г. cвeтoвнaтa иĸoнoмиĸa влeзe в дълбoĸaтa peцecия— отличаваща се c гeoгpaфcĸия cи 
oбxвaт, цeнтpaлнaтa poля нa ycлyгитe и мaщaбa нa oтгoвopa oт пpaвитeлcтвa и цeнтpaлни бaнĸи. И 
въпреки, чe СОVІD-19 щe присъства и пpeз 2021 г., бъpзoтo ваксиниране щe пoмoгнe зa пpexoдa ĸъм 
постепенно нормализиране на иĸoнoмиĸaта. Зaтoвa посрещнахме 2021 г. c пpeдпaзливocт, нo и с 
нaдeждa. 

Πpeчĸитe пpeд pacтeжa нa иĸoнoмиĸaтa в ĸpaтĸocpoчeн плaн вĸлючвaт лoĸдayните в нaчaлoтo нa 
2021 г., пpoдължaвaщaта пpeдпaзливocт нa бизнeca и пoтpeбитeлитe, нaмaлявaщaта фиcĸaлнa 
пoдĸpeпa и тeжecттa нa пoвишaвaщия ce пyбличeн и чacтeн дълг. Ho oтвapянeтo нa иĸoнoмиĸитe и 
пoявaтa нa вaĸcинитe пocтeпeннo щe oтпpищят нoвa вълнa нa paзxoди. И cлeд 4,2% cпaд пpeз 2020 
г., cвeтoвният БBΠ щe ce пoĸaчи c 4,6% пpeз 2021 г. 

В България изготвянето на прогнозата за развитието на българската икономика е свързано с висока 
степен на несигурност, включително в краткосрочен план. 

Високото ниво на неизвестност относно бъдещото развитие на пандемията, както и ефективността 
на различните алтернативни мерки за ограничаването на неблагоприятните здравни последици от 
нея, поставят стопанските агенти в среда на изключителна несигурност. 

Прогнозата на Българската народна банка (БНБ) е след спад на БВП за 2020 г. от 5,5% -
възстановяване през 2021 г. с 4%. Потреблението с ръстът през 2021 г. от 2,6%. Инвестициите в 
основен капитал се очаква през 2021 г. да имат ръстът от 8,2%, който ще е недостатъчен за 
възстановяване на предкризисните нива. Спадът при износа на стоки и услуги от 11% през 2020 г. 
ще се преодолее, но растежът през 2021 г. ще е едва 6,9%. 

През 2021 г. експертите очакват и по-големи публични инвестиции, т.е. увеличение на публичните 
разходи. Предвижда се и ускоряване на усвояването на евросубсидиите, което също ще стимулира 
различни сектори в икономиката. 

България 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.  

 Тези прогнози за плавен ръст са важни, за един от основните двигатели на българския стопански 
ръст – вътрешното потребление. Още повече, след вече влезлите в сила нови минимални работни 
заплати в страната от 1 януари 2021г. Това поражда очаквания и за по-голямо потребление, 
стимулиращо бизнеса и различните индустрии. 

България се нуждае от ускоряване растежа на доходите и потреблението, защото според 
последните данни българите са на последно място в Европа по годишен БВП на глава от 
населението – 8799 евро. 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 повлияе  заплатите в частния сектор. 

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

другите рискове, свързани с влиянието на основни макроикономически фактори като ниски. 
 

� Несистематични (микроикономически) рискове: 
 
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. 
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���� 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: 
здравеопазване, 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 среден. 

 

���� 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 технологичния риск като висок.  

 

���� 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 “ДКЦ III –  Варна” ЕООД, 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.  

 

���� 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 ръстът на БВП, 
променливият бизнес климат, свиването на инвестициите, нарастването на случаите с фактическа 
неплатежоспособност, фалитите и бавните процедури по несъстоятелност. През 2020г. е налице 
влошаване на събираемостта на дългове, броят на фирмите, които не си погасяват кредитите, се 
увеличава. При сегашната структура на несъстоятелност обаче това влошаване ще проличи по-късно 
във времето. 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, нисколихвено, банково финансиране за бизнеса, както и директивното налагане на 
срокове за разплащане.  



 
 

13 

ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7 

Индивидуален № 131 

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.  

 

���� 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. 

 

���� 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, 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. 
 

  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 среден. 



 
 

14 

ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7 

Индивидуален № 131 

 

���� Кредитен риск: 
Ако дружеството използва заемни средства, то тогава е изложено на кредитен риск. 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 отложен падеж) на клиенти с дългогодишна история и партньорски взаимоотношения, 
добро финансово състояние и липса на нарушения по 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 без 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 без 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.  

 

���� 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 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). 
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  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 среден 

 

���� 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 

висок. 
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IIIIII..  ААННААЛЛИИЗЗ  ннаа  ФФИИННААННССООВВИИ  ии  ННЕЕФФИИННААННССООВВИИ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ    
 

���� Финансови показатели 
 
Постигнатите от дружеството финансови показатели за 2021г. спрямо 2020 г. са както следва: 

   (хил.лв.) 

N: Показатели: 
30.06.2021 30.06.2020 2021/2020 

 година  година стойност процент 

1 Финансов резултат 21 3 18 600.0% 

2 Нетни приходи от продажби 1077 781 296 37.9% 

3 Общо приходи от оперативна дейност 1111 792 319 40.3% 

4 Общо приходи 1111 792 319 40.3% 

5 Общо разходи за оперативна дейност 1089 788 301 38.2% 

6 Общо разходи 1090 789 301 38.1% 

7 Собствен капитал 365 325 40 12.3% 

8 Пасиви (дългосрочни и краткосрочни) 432 388 44 11.3% 

9 Обща сума на активите 797 713 84 11.8% 

10 Краткотрайни активи 327 226 101 44.7% 

11 Краткосрочни задължения 180 160 20 12.5% 

12 Краткосрочни вземания 212 137 75 54.7% 

13 Краткосрочни финансови активи (без парични средства)     0 0.0% 

14 Парични средства 79 61 18 29.5% 

15 Материални запаси 36 28 8 28.6% 

16 Дългосрочни задължения 135 108 27 25.0% 

Рентабилност: 

17 Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2) 0.0195 0.0038 0.0157 407.6% 

18  Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7) 0.0575 0.0092 0.0483 523.3% 

19 Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8) 0.0486 0.0077 0.0409 528.7% 

20 Коеф. на капитализация на активите (1/9) 0.0263 0.0042 0.0221 526.2% 

Ефективност: 

21 Коеф. на ефективност на разходите (4/6) 1.0193 1.0038 0.0155 1.5% 

22 Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5) 1.0202 1.0051 0.0151 1.5% 

Ликвидност: 

23 Коеф. на обща ликвидност (10/11) 1.8167 1.4125 0.4042 28.6% 

24 Коеф. на бърза ликвидност  (12+13+14)/11 1.6167 1.2375 0.3792 30.6% 

25 Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11 0.4389 0.3813 0.0576 15.1% 

26 Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11) 0.4389 0.3813 0.0576 15.1% 

Финансова автономност: 

27 Коеф. на финансова автономност (7/8) 0.8449 0.8376 0.0073 0.9% 

28 Коеф. на платежоспособност (9/8) 1.8449 1.8376 0.0073 0.4% 
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���� Нефинансови показатели 
 
 Организационна структура 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Численост и структура на персонала: 

 
 (брой) 

Категория 2021 2020 

Общо, в т.ч. 51 54 

Административен персонал  5 5 

Органи на управление и контрол 1 1 

Медицински специалисти 33 36 

Обслужващ персонал 12 12 

Категория 2017 2017 
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Разпределение на персонала по категории за 2021г.

Административен персонал Органи на управление и контрол

Медицински специалисти Обслужващ персонал

 
 
 

 Производителност на труда: 
 

  (лева) 

Производителност на труда  

Години 2021 2020 

Средносписъчен състав 51 54 

Нетни приходи от продажби 1 077 781 

Нетни приходи от продажби / 1 лице  21 14 
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Производителност на труда

(нетни приходи от продажби спрямо 1 лице от 

средносписъчния състав на персонала)

Производителност на
труда
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 Рентабилност на труда: 
 

  (лева) 

Рентабилност на труда  

Години 2021 2020 

Средносписъчен състав 51 54 

Финансов резултат 21 3 

Финансов резултат / 1 лице  0 0 

 
 

0

0

0

0

0

1

2021 2020

Рентабилност на труда

(финансов резултат спрямо 1 лице от средносписъчния 

състав на персонала)

Рентабилност на труда

 
 
 
 
 

 Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала: 

 
  (лева) 

Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала 

Години 2021 2020 

Персонал 51 54 

Възнаграждения и осигуровки* 836 602 

Издръжка на 1 лице, лв. 16 11 

* От отчета за приходите и разходите 
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Издръжка на 1 лице

 
 
 

 Картина на АКТИВ® за издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала 
спрямо производителност на труда и рентабилност на труда: 

 
  (лева) 

Години 2020 2019 

Издръжка на едно лице от персонала 16 11 

Производителност на труда (спрямо нетни приходи от 
продажби) 21 14 

Рентабилност на труда (спрямо финансов резултат) 0 0 
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 Политика по опазване на околната среда 
 
„ДКЦ III - Варна” ЕООД полага усилия за постигане на непрекъснато подобрение на екологичните 
показатели и резултатността си спрямо околната среда при при осъществяване на дейността си, в 
производството и предлагането на услуги 
 
В изпълнение на политиката по опазване на околната среда през  2021 г. „ДКЦ III - Варна” ЕООД е 
реализирало следните мероприятия на стойност, включена в междинния финансов отчет: 

(лева) 

Мероприятие Стойност 

Събиране, транспортиране и предаване за изгаряне 
на опасни медицински отпадъци 

524 

 
 

             Всички данни и стойности, използвани при изчисление на финансовите и нефинансовите 
показатели са представени в междинния финансов отчет на   „ДКЦ III - Варна” ЕООД към 
30.06.2021г. и всички от съществено значение разяснения по отношение на сумите на разходите 
са оповестени в приложението към междинния финансов отчет. 

 
 

IIVV..  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ЗЗАА  ССККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИ  ССЪЪЩЩЕЕССТТВВЕЕННИИ  ССДДЕЕЛЛККИИ    
 

Няма скключени съществени сделки 
 
 

VV..  ССДДЕЕЛЛККИИ,,  ССККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИ  ММЕЕЖЖДДУУ  „„ДДККЦЦ  IIIIII  --  ВВааррннаа““  ЕЕООООДД  ии  ССВВЪЪРРЗЗААННИИ  ЛЛИИЦЦАА,,  ССДДЕЕЛЛККИИ  ИИЗЗВВЪЪНН  

ООББИИЧЧААЙЙННААТТАА  ММУУ  ДДЕЕЙЙННООССТТ  ИИ  ССДДЕЕЛЛККИИ,,  ККООИИТТОО  ССЪЪЩЩЕЕССТТВВЕЕННОО  ССЕЕ  ООТТККЛЛООННЯЯВВААТТ  ООТТ  

ППААЗЗААРРННИИТТЕЕ  УУССЛЛООВВИИЯЯ    
 

• Информация за сключените сделки със свързани лица: 

1, През отчетното шестмесечие на 2021 г. “ДКЦ III –  Варна” ЕООД  има извършени сделки с 
Община Варна, както следва: 2 броя договори за извршване на медицински дейности по общински 
програми за скрининг на заболявания на щитовидна жлеза и бял дроб. Приходите по тези програми 
към 30,06,2021 г. са 4485 лв. 
 
            2, Извън начислените и оповестени суми, признати като разход за краткосрочни доходи на 
персонала  с членове на органите на управление/ управител / не са налице други сделки. 
 

• Информация за сключените сделки извън обичайната дейност: 

През отчетното шестмесечие на 2021 г. “ДКЦ III –  Варна” ЕООД не е сключвало сделки извън 
обичайната му дейност. 
 

• Информация за сключените сделки, които съществено се отклоняват от пазарните 

условия 

През отчетното шестмесечие на 2021 г. “ДКЦ III –  Варна” ЕООД не е сключвало сделки, които 
съществено се отклоняват от пазарните условия. 

VVII..  ССЪЪББИИТТИИЯЯ  ИИ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  СС  ННЕЕООББИИЧЧААЕЕНН  ХХААРРААККТТЕЕРР    
 
През отчетното шестмесечие на 2021г. в “ДКЦ III –  Варна” ЕООД не са се случвали събития и 
показатели с необичаен характер. 
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VVIIII..  ССДДЕЕЛЛККИИ,,  ВВООДДЕЕННИИ  ИИЗЗВВЪЪННББААЛЛААННССООВВОО    
 
През отчетното шестмесечие на 2021 г. “ДКЦ III –  Варна” ЕООД не е сключвало сделки, водени 
извънбалансово. 
 

  

VVIIIIII..  ООЦЦЕЕННККАА  ННАА  ВВЪЪЗЗММООЖЖННООССТТИИТТЕЕ  ЗЗАА  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ННАА  ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИООННННИИ  ННААММЕЕРРЕЕННИИЯЯ    
 
„ДКЦ III - Варна” ЕООД има следните инвестиционни намерения и възможности за тяхното 
реализиране: 

Инвестиционно 

намерение 
Цел Стойност 

Начин на 

финансиина 

ране 

Размер на 

разполагаемите 

средства 

Възможни 

промени в 

структурата 

на финансиране 

Участие чрез 
Община Варна в 
инвестиционен 
проект  

Енергийна 
ефекивност на 

сградата и нова 
медицинска 

апаратура  

Не уточнено 

Фонд 
Енергийна 

ефективност и 
възобновяеми 

източници и 
        ДКЦ III 

  

Обследване и 
енергиен одит, 
идеен проект за 
кандидатстване, 
проектно 
предложение и 
бизнес план 

Установяване 
реалните нужди 

на сградата за 
постигане на 

енергийна 
ефективност и 

тяхната стойност  

18 000 Община Варна 

Решение на 
Общински съвет 

 

Ремонт на 
покрив тяло Г 

Отстраняване на 
течове 

100 000  Община Варна 
Подадено искане ФЕЕВИ и 

ДКЦ III 

Рентгенов 
остеометър 

Нова услуга 50 000 Община Варна 
Подадено искане  

Компютърен 
периметър 

Допълване 
апарура в 

офталмологичен 
к-т 

10 000 ДКЦ III 

10 000  

Портативни ЕКГ 
апарта – 2 бр. 

Подновяване на 
остаряла 

апаратура 
8 000 ДКЦ III 

8 000  

Компютри, 
принтери 

обезпечаване 
на инф.с-ма 

15 000  ДКЦ III 
15 000  

 

IIXX..  ННААССТТЪЪППИИЛЛИИ  ППРРООММЕЕННИИ  ВВ  ООССННООВВННИИТТЕЕ  ППРРИИННЦЦИИППИИ  ННАА  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ    
 
През отчетното шестмесечие на 2021г. в основните принципи на управление на „ДКЦ III - Варна” 
ЕООД не са настъпили промени. 
 

XX..  ППРРООММЕЕННИИ  ВВ  УУППРРААВВИИТТЕЕЛЛННИИТТЕЕ  ИИ  ННААДДЗЗООРРННИИТТЕЕ  ООРРГГААННИИ    
 
През отчетното шестмесечие на 2021г  в  управителните и надзорните органи на „ДКЦ III - Варна” 
ЕООД не са настъпили промени. 


