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Приложение № 4 

към публичната покана  

 

Информация за „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр. София 

1. Правен статут  

 „Ученически отдих и спорт“ е еднолично акционерно дружество с държавно участие в 

капитала, в което правата на едноличния собственик на капитала се упражняват от министъра на 

образованието и науката. Дружеството е с ЕИК 175030371 в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията. Дружеството е публично предприятие по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за 

публичните предприятия и попада в категория средно предприятие съгласно критериите, описани в 

глава втора, раздел I и раздел II от Закона за счетоводството. 

 Дружеството е включено в Списъка на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно 

участие в капитала или обособени части от тях  под точка 4 на раздел V от Приложение № 1 към чл. 

3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. 

 Дружеството няма вписани клонове. 

2. Система на управление  

 Дружеството е с едностепенна система за управление – Съвет на директорите, който се 

състои от трима членове. 

3. Предмет на дейност  

 Основният предмет на дейност на дружеството е стопанисване и експлоатация на недвижими 

имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, експлоатация на спортни съоръжения, 

туроператорска и агентска дейност, представителство и посредничество, спорт, хотелиерство и 

ресторантьорство, туристически, рекламни и други услуги, организиране и провеждане на детски и 

ученически отдих и спорт, конгреси, конференции, семинари, обучения и други прояви, както и 

други дейности и услуги, незабранени със закон. 

 Към днешна дата предметът на дейност на предприятието се фокусира основно върху 

осъществяване на ученически и младежки отдих в почивните бази – собственост на дружеството, 

туроператорска дейност, отдаване под наем на търговски площи и гаражи, както и съхранение на 

неработещи бази. От 2014 г. предприятието има издадено удостоверение за регистрация за 

извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност. 

4. Капитал 
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 Капиталът на дружеството е в размер на 22 931 737 лв., разделен в 22 931 737 броя поименни 

акции, с номинална стойност 1 лев всяка. Капиталът е формиран чрез непарична вноска /апорт на 

недвижими имоти/. 

5. Участие в съвместни дружества 

 Предприятието е акционер в капитала на следните съвместни дружества: „ББП Инвест“ АД, 

„Тера Тур“ АД, „Ваканционни селища Рила“ АД и „Бултур“ АД. При учредяването им „Ученически 

отдих и спорт“ ЕАД е участвало в капитала им с непарични вноски, представляващи собствени на 

дружеството недвижими имоти /почивни бази/. За 2021 г. в предприето не са постъпвали приходи 

от дивиденти от съвместните дружества. 

6. Дружествена структура  

 Структурата на дружеството е Централно управление и 4 Звена „Експлоатация почивни бази“ 

/които стопанисват и провеждат отдиха в почивните бази/ и 19 Бюра „Ученически отдих“ в страната 

/които предлагат и организират отдиха в почивните бази/.  

 Средносписъчният персонал за 2021 г. е 120 служители. Поради сезонността на част от 

базите, както и на неравномерната им заетост през годината предприятието наема допълнителен 

персонал в зависимост от конкретните потребности и нужди на всяка една от базите. 

7. Ресурси на предприятието  

 Дружеството стопанисва 143 бази за отдих, разположени на територията на цялата страна, от 

които работещи са 30 бази /планинки и морски/, категоризирани като туристически учебни центрове 

и туристически спални. Състоянието на по-голямата част от базите е в незадоволително състояние 

и тяхната бъдеща експлоатация изисква обновяване и модернизиране. 

8. Стратегически цели на предприятието и приоритети на държавата за участие в него  

Основна цел за участие на държавата в „Ученически отдих и спорт“ ЕАД – чрез публичното 

предприятие държавата създава достъпни условия за организиран отдих, туризъм и спортни 

занимания на децата и учениците, като неразделна част от тяхното интелектуално и емоционално 

развитие и възпитание.  

Обща стратегическа цел на предприятието е организиране и провеждане на ученически отдих, 

туризъм и спорт при достъпни цени и конкурентни условия. 

 Съображенията, поради които държавата участва в публичното предприятие са свързани на 

първо място със социалния елемент, който е залегнал в предмета му на дейност. Организираният 

ученически отдих и спорт, като социална политика на държавата, се осъществява от дружеството от 

2004 година, когато е образувано в изпълнение на Решение № 1005 на Министерския съвет от 

20.12.2004 г., като капиталът му е формиран чрез апорт на бивши ученически лагери. Дружеството 

разполага с богат набор от ученически бази из цялата страна, което позволява организиране на 
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отдиха на децата и учениците в различни природни условия. Дружеството осигурява отдиха и 

спорта на деца и ученици срещу цени, значително по-ниски от себестойността на услугата. По този 

начин се осигурява достъп на по-широк кръг деца до организиран отдих и спорт – важна 

предпоставка за здравословното им развитие и пълноценно общуване в ученическа възраст. 

Дружеството има изградени структури във всички областни центрове, което позволява дейността 

да е достъпна до детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и  

специализираните обслужващи звена в цялата страна.  

9. Текущо финансово състояние 

 Годишният финансов отчет на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД подлежи на задължителен 

независим финансов одит от регистрирани одитори съгласно чл. 37, ал. 2 от Закона за 

счетоводството, като предприятието прилага Националните счетоводни стандарти за финансово 

отчитане на дейността си. 

 За 2020 г. предприятието е реализирало загуба в размер на 440 000 лв., вследствие на 

негативните ефекти от наложените мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 

пандемията. 

Финансовият резултат на дружеството към 30.09.2021 г., преди данъци е печалба от 1 575 хил. 

лв. 

Общите приходи от оперативна дейност на предприятието към 30.09.2021 г. са в размер на 4 

979 хил. лв. както следва:  

• Приходи от стоки: 1 хил. лв.;  

• Приходи от услуги: 4 257 хил. лв.;  

• Други: 721 хил. лв./ 

Общите разходи за дейността на предприятието към 30.09.2021 г. са в размер на 3 404 хил. лв. 

• Разходи за консумативи и материали: 324 хил. лв. 

• Разходи за външни услуги: 1 054 хил. лв. 

• Разходи за амортизации: 378 хил. лв. 

• Разходи за персонала: 1 451 хил. лв. 

• Разходи за обезценки на нефинансови активи 

• Други: 175 хил. лв. 

Финансовите разходи нетно за периода са 22 хил. лв. 

Разходи за данъци 0 хил. лв. 

Общо активите на предприятието към 30.09.2021 г. възлизат на 24 224 хил. лв., 

Общата стойност на собствения капитал на предприятието към 30.09.2021 г. възлиза на 22 932 

хил. лв. 


