
 
  

Приложение №... към чл. 41 от НАРЕДБА за условията и реда 
за упражняване правата на собственост в търговски 

дружества, участието в граждански дружества и сключването 
на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново 

 

Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия 
 

    СТОЙНОСТ НА ЕДНА БАЛНА EДИНИЦА 400 лв. 

№  Показатели Критерии Бални единици 

1 
Управленска отговорност/обем на бизнеса /Забележка: минимално гарантирано възнаграждение 

при изпълнени условия за финансова стабилност, рентабилност и други изисквания/ 

1. Балансово число/Стойност на активите 1 до 500 хил. лв. 1 
  

2 
над 500 хил. лв. до 
2500 хил. лв. 2 

  
3 над 2500 хил. лв. . 3 

2. 
Средносписъчен персонал /без лицата, ползващи отпуск по 
чл. 163 и 164 от КТ/ 1 до 50 2 

  
2 от 50 до 200 4 

  
3 над 200 6 

3. Месечни приходи от продажби 1 до 50 хил. лв. 2 
  

2 
от 50 хил. лв. до 200 
хил. лв. 4 

  
3 над 200 хил. лв. 6 

II Опазване имуществото на собственика/финансова стабилност 

4. Обща ликвидност (Краткотрайни активи/краткотрайни пасиви) 1 под 1 -2 
  

2 от 1 до 1,2 0 
  

3 над 1.2 1 

5. 
Изменение на чистата стойност на имуществото на 
дружеството за предходното тримесечие 

1 намаление -1 

  
2 нарастване 1 

Ill Икономическа полза/доходоносност 

6 А 
Възвръщаемост на собствения капитал /за публични 
предприятия изпълняващи цели на публичната политика/ 1 под 0 -1 

  
2 от 0 до 4 % 0 

  3 над 4 % 1 

6 Б 
Рентабилност на продажбите /за публични предприятия 
изпълняващи икономическа дейност/ 1 под 0 -1 

  2 от 0 до 4 % 0 
  

3 над 4 % 1 

IV Други финансови и нефинансови цели 

7.  1   

2   

3   

4   

5   

6      



 
 

 
Забележки: 

1. "Стойност на активите" - балансова стойност на дълготрайните и 

краткотрайните активи в края на отчетното тримесечие от баланса на 

предприятието. 

2. „Средносписъчен състав“ са заетите лица без лицата ползващи отпуск по чл. 

163 и 164 от Кодекса на труда 

3. "Месечни приходи от продажби" са 1/3 от нетните приходи от продажби от 

оперативната дейност за отчетното тримесечие по отчета за приходите и 

разходите на предприятието /без приходите от финансирания/  

4. „Обща ликвидност“ е съотношението между Краткотрайни активи и 

Краткотрайни пасиви в края на отчетното тримесечие от баланса на 

предприятието 

5. „Изменение на чистата стойност на имуществото на дружеството“ е 

изменението на чистата стойност на имуществото е по смисъла на чл. 247, ал. 2 

от Търговския закон за  отчетно тримесечие по тримесечния баланс на 

предприятието  

6. „Възвръщаемост на собствения капитал“ или „рентабилност на продажбите“ - 

За предприятия с преобладаваща икономическа дейност - рентабилност на 

продажбите (печалба/приходи от продажби); за предприятия изпълняващи цели 

на публичната политика - рентабилност на собствения капитал 

(печалба/собствен капитал) 

7. „Други финансови и нефинансови цели“ се определят в процеса на изготвяне 

на бизнес програма и нейното нейното ежегодно актуализиране. Те могат да 

отчита специфични за предприятието цели свързани с предмета на дейност и 

целите на принципала. Примерни показатели са обръщаемост на леглата, брой 

преимнали пациенти, брой специализанти, ръст на възнагражденията, 

съотношение на СРЗ за предпритието със СРЗ за съпоставимите предприятия, 

просрочия на публични задължения, забавяне заплати, брой и вид организирани 

мероприятия и други. 

 

 

 
   


