ГОДИШЕН ОБОБЩЕН ДОКЛАД
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ ПУБЛИЧНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2020 Г.
/не е приет от Общински съвет – Брацигово/

Считано от 01.01.2020 г., в сила влиза Закона за публичните
предприятия (обн. в ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г., изм. бр.100 от 20.12.2019
г.), който урежда начина за определяне и публично оповестяване на
общинските политики в областта на публичните предприятия,
въвеждането на стандарти за добро управление и задължението за
оповестяване и прозрачност на постигнатите финансови резултати, за
дейността на публичните предприятия и органите им на управление.
Определението за „публични предприятия“ е дадено в чл.2, ал.1 от
Закона за публичните предприятия.
Публични предприятия са: търговски дружества с над 50 на сто
държавно / общинско участие в капитала или в които държавата/общината
по друг начин упражнява доминиращо влияние, както и дъщерните
дружества на търговските дружества, ако чрез тях държавата/общината
контролира повече от 50 на сто дяловете/акциите с право на глас или по
друг начин упражнява доминиращо влияние.
Публичните предприятия публикуват финансова и нефинансова
информация за предприятието, в съответствие с разпоредбите на Закона
за публичните предприятия и Правилника за неговото прилагане.
Годишният обобщен доклад е изготвен в изпълнение на чл.66, ал.2
от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и
съдържа информация съгласно изискванията на чл.22, ал. 1 от Правилника.
Община Брацигово е едноличен собственик на капитала на едно
еднолично търговско дружество, а именно: „Инфрастрой“ ЕООД гр.
Брацигово.
Община Брацигово няма мажоритарно участие в капитала на други
търговски дружества.
I.Обща стойност и структура на участието на Община Брацигово в
капитала на общинските публични предприятия за 2020 г.
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Община Брацигово участва в капитала на общинското дружество,
което е публично предприятие по смисъла на Закона за публичните
предприятия, с обща стойност 233 340 лв.
През 2020 г. не са настъпили промени в размера на капитала на
общинското публично предприятие.
II.Изпълнение на политиката за участие на Община Брацигово в
публичните предприятия за 2020 г.
Община Брацигово със своето търговско дружество осъществява
стопанска дейност и предоставя услуги от обществен интерес.
През 2020 г., общинското дружество е направило инвестиции в
публични активи, със собствени средства в размер на 29,5 хил. лв. без ДДС:
 Уреди за измерване на вода на вход водоснабдителни системи –
6 хил. лв.;
 Изработени врати за водоеми – 0,5 хил. лв.;
 Рехабилитация на водопроводна мрежа – 545 л.м. – 6 хил. лв.
 Спирателни кранове и хидранти 7 бр. – 1,5 хил. лв.
 СВО 16 бр. – 1,1 хил. лв.
 Сменени водомери на СВО 397 бр. – 13,1 хил. лв.
 Рехабилитация на канализационна мрежа 17 л.м. – 1,3 хил. лв.
III.Финансово и оперативно състояние на предприятието за 2020 г.
Годишният финансов отчет за 2020 г. на търговското дружество
„Инфрастрой“ ЕООД е приет с Решение № 265 от 26.03.2021 г. на
Общински съвет гр. Брацигово, след разглеждането и изслушване на
управителя за дейността му през 2020 г. Общински съвет Брацигово, като
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в търговското

дружество провежда последователна политика относно освобождаване на
дружеството от задължението за изплащане на дивиденти, предвид
ограничените им финансови възможности за инвестиции.
Някои от основните показатели на общинското дружеството към
31.12.2020 г. са:








Приходи / общо/ - 502 хил. лв.
Разходи / общо/ - 495 хил. лв.
Счетоводна печалба/Загуба – 6 хил. лв.
Собствен капитал Дълготрайни активи – 445 хил. лв.
Краткосрочни задължения – 44 хил. лв.
Краткосрочни вземания – 50 хил. лв.
Средно списъчен състав – 19 души
IV.Представяне на публичните предприятия и изпълнението на
заложените стратегически цели и планирани резултати за 2020 г.

„Инфрастрой“ ЕООД с ЕИК 822104625 е пререгистрирано в
Агенцията по вписванията, Фирмено дело № 4865/1991, Решение № 5774
от 30.12.1991 г. на Пазарджишки окръжен съд. Основната дейност на
дружеството е експлоатация, поддръжка, строителство, инвестиционна
дейност, водопроводни, канализационни и строителни услуги. В и К
оператор по силата на Решение №120/27.05.2016 г. на Общински съвет гр.
Брацигово. Дружеството се представлява и управлява от Димитър Ангелов
Велев с договор за възлагане на управление, считано от 06.11.2020 г. За
периода 01.01.2020 г. до 06.11.2020 г. управител е Иван Атанасов Танев.
Възнаграждението на управителя съгласно Договор за възлагане и
управление № Д-109/02.11.2020 г. е 1800 лв. През 2020 г. в дружеството
са работили средно списъчен брой – 19 души / без лицата в отпуск по
майчинство.
V.Оценка за степента на съответствие на дейността на публичните
предприятия с приложимите стандарти за корпоративно управление и
оповестяване.
Основно изискване към публичните предприятия при осъществяване
на дейността си, е спазване на принципите за добро корпоративно
управление.

При извършване на своята дейност публичното предприятие в
Община Брацигово спазва разпоредбите на съответните закони, наредби и
кодекси, а именно: Търговския закон, Закон за счетоводството, Закон за
корпоративното подоходно облагане, Закон за ДДС, Закон за
обществените поръчки, Закон за финансово управление и контрол в
публичния сектор, закон за защита на класифицирана информация, Закон
за защита на личните данни, Кодекс на труда, Кодекс за социално
осигуряване, Закон за регулиране на водоснабдителните и
канализационни услуги, Наредба за реда за осъществяване на стопанската
дейност от Община Брацигово по Закона за общинската собственост.
Управителят на общинското предприятие подава и представя на
Общински съвет Брацигово:
 Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1 от
ЗПКОНПИ
 ГФО и доклад за дейността на дружеството, които след
приемането им от ОбС се представят на Агенцията по
вписванията за публикуване;
 Доклад и въпросник за оценка функционирането на системата
за финансово управление и контрол.
На сайта на Община Брацигово се публикуват тримесечните
финансови отчети на общинското дружество.
В публичното предприятие има изградена система за финансово
управление и вътрешен контрол, която гарантира ефективното
функциониране на системите за управление, отчетност и разкриване на
информация. Системата за финансово управление и контрол включва:
Счетоводна политика, Правилник за вътрешния трудов ред, Вътрешни
правила за работната заплата, Индивидуален сметкоплан, Правилник за
документооборота, Етичен кодекс, Риск регистър, Стратегия за управление
на риска, вътрешни правила за защита на личните данни.
Спазването на законовите разпоредби и вътрешните правила от
публичното предприятие ще спомогне за законосъобразно и прозрачно
управление.
Изготвил:
София Тачева – Гл. счетоводител

