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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
КЪМ МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА "БЯЛА" ЕООД, ГР. СЕВЛИЕВО ЗА 

ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г., 
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.33, АЛ.1, Т.7 ОТ 

НАРЕДБА № 2 НА КФН 
 

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, 
причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия 
резултат и собствения капитал на дружеството 

 
През първото тримесечие на 2017 г. не е извършвана промяна в счетоводната политика 

на "БЯЛА" ЕООД, ГР. СЕВЛИЕВО.  

 
2. Информация за настъпили промени в икономическата група (група 

предприятия по смисъла на Закона за счетоводството) на дружеството, ако участва в 
такава група 

 
"БЯЛА" ЕООД, ГР. СЕВЛИЕВО е еднолично търговско дружество, чийто капитал е 

100 % собственост на ОБЩИНА СЕВЛИЕВО, ЕИК: 000215889..  
През отчетния период не са настъпили промени в групата предприятия по смисъла на 

Закона за счетоводството, част от която е дружеството. 
 

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на 
дружеството, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, 
апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни 
инвестиции, преустановяване на дейност 

 
През първото тримесечие на 2017 г. не са извършвани организационни промени в 

рамките на "БЯЛА" ЕООД, ГР. СЕВЛИЕВО като преобразуване и апортни вноски от 
дружеството. Дружеството не е отдавало под наем свои активи през първото тримесечие.  

През първото тримесечие не са извършвани дългосрочни инвестиции и не е 
преустановявана някоя от осноните дейности.   

 
4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на 

публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат 
резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и 
обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-
малко за следващото тримесечие 

 
"БЯЛА" ЕООД, ГР. СЕВЛИЕВО не е публикувало прогнози за резултатите от текущата 

финансова година, включително и за отчетното тримесечие. 

През 2017г.  дружеството ще продължава да работи в съответствие с действащия   
Бизнес план 2017г. - 2021г. и да изпълнява заложените в него програми чрез повишаване на 
качеството на предоставяните водоснабдителни и канализационни услуги и подобряване 
ефективността от основната дейност чрез: 

 
 подобряване събираемостта на вземанията чрез деферинциран подход към различните 
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групи потребители; 

 гарантиране качеството на подаваната питейна вода;  

 ефективни действия от ръководния екип за намаляване на разходите; 

 намаляване на загубите на вода;  

 реконструкция и модернизация на водоснабдителната и канализационната мрежа;  

 активен контрол на авариите и бързото им отстраняване. 

 
Бизнес показателите,  които се ангажира ръководството да постигне през следващата 

година, са представени  в следната таблица: 
 
  Таблица № 1 

№ 
Показатели 

 
2017 г. 

1 
Приходи 

 
3429 хил. лв. 

2 
Брой персонал 

 
150 

3 
Цена на водата 

без ДДС 
2.16 лв./куб. м. 

4 
Инвестиции 

 
344 хил. лв. 

 

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от 
гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в 
притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период 

 
"БЯЛА" ЕООД, ГР. СЕВЛИЕВО е еднолично търговско дружество, чийто капитал е 

100 % собственост на Обищина Севлиево. Към 31.03.2017 г. внесеният капитал на 
дружеството е в размер на 534 588 лв.  

За периода 01.01.2017 г. - 31.03.2017 г. не е извършвана промяна в притежаваните от 
едноличния собственик на капитала акции. 
 

6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на 
емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за 
периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно 

 
Управителят на "БЯЛА" ЕООД, ГР. СЕВЛИЕВО не притежават акции от капитала на 

дружеството.  
7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни 

производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от 
собствения капитал на дружеството; ако общата стойност на задълженията или 
вземанията на дружеството по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от 
собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно 

 
 Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи 
задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на 
дружеството. 

 



8. HIi(~OpMaUIIH a OTnycHaTHTe OT p ",eeTD 1 unH OT BerOBO llbWCpHO npyJKec B 

JaeJ\tn, npe OCTaOSiHe Ha rapaHUHIf IInll DOeM:,lHe Ha J8JJ:b iKCUlISI 06wo ~"bM CJJ:RO .rlHl~e II III 

ucrOBO JJ:bWCpHO llpYJKeCTBo. 0 TOBa ..nc~o It lIa cBblnauu Hua C 1I0COQBaHe lIa xapa~'lepR 

H3 B3au 100THOWeHilSITa MC'lK,l{)' eMHTellTa Ii mUl TO, p83Mepa UB HeH3nnaTeuaTa fJIaOUlllla, 

UXOCH npoueHT, KpaCH CpOK Da noraCRB3H pa3Mep ua DoeTO JaLlbnJKeHHe, yenoBHH It po 

npe3 IlbpBOTO TPI1MeCe4MC Ha 2017 r., OT cTPaHa Ha "£51Jl " OO,ll,. fP. CEBJH1 BO He 

ca npetl,OCTaB5IHI1 aervm. rapaHl..\J.1M 11 lie ca noeMaHW 3anb lI(eHIHI o6uw KbM el-lHO 11I1L.\e, 111111 

HerOBG bll.\epHO tl,PY)!( CTBO, B sa 4~lcno U Ha Bbp3aHll Jll1ua. 

21.04.2017 r. 

nlSlH rOl.lOB 

(YnpaBHTe ) 
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