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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

Българска Агенция за Кредитен 
Рейтинг (БАКР) присъжда рейтинг ВВ- 
(тренд: в развитие) на „Дълбока” ООД. 

„Дълбока” ООД е фирма специализирана 
в култивирането и производството на 
екологично чисти морски аквакултури, 
изграждане на ферми за производство на 
миди, преработка, консервиране и продажба 
на миди, развиване на екологични проекти в 
акваторията на Черно море.  

Черната черноморска мида е обект на 
стопански улов и отглеждане, като 
природните условия и качеството на водата в 
Черно море предоставят голям потенциал за 
производство на миди, поради многото 
естествена храна. Наличието на места за 
разполагане на мидени ферми и достъпа до 
подходящи производствени технологии са 
фактори даващи много добри условия и 
потенциал за промишлено производство на 
миди у нас. Положителен фактори са ръста в 
потреблението на миди през последните 
няколко години. 

Негативно влияние върху темпа на 
развитие на сектора оказват фактори като: 
лимитирания потенциал за дистрибуция във 
вътрешността на страната поради липса на 
инфраструктура за първа продажба 
(тържища, производство на лед); липсата на 
оборудване и високите разходи за 
съхранение; неефективната промоция на 
рибни продукти поради високи маркетингови 
разходи. Потреблението на миди е силно 
повлияно от вкусовете и предпочитанията на 
потребителя. Мидите се считат за 
деликатесен продукт и могат да бъдат 
замествани с консумацията на други морски 
деликатеси – рапани, калмари, октоподи.  
Важен елемент при стартиране на дейност 
вобластта на производство на миди е 
притежаването на специфично ноу-хау 
относно технологията за отглеждане и 
обработка. Не по-маловажно е 

притежаването на  подходяща част от 
акваторията на морето която да са 
характеризира с необходимите за отглеждане 
на миди природни и климатични условия. 
Капиталовите изисквания за навлизане в 
сектора са значителни. Развитието на 
производство се нуждае от качествен контрол 
на водите, лаборатории за анализ, 
регулационни системи за експлоатация.  

Производството на миди се характеризира 
със относително висока сезонност и 
сравнително силно влияние от страна на 
климатичните условия. Предвид това че 
вкусовите им качества са най-добри в прясно 
състояние мидите са относително 
бързооборотен продукт, което налага 
поддържането на система за бързата им 
реализация. С цел осигуряване на високо 
качество на продукцията Дълбока ООД 
извършва непрекъснат собствен мониторинг 
на състоянието на морската вода. 
Дружеството притежава разрешително от 
Министерство на околната среда и водите 
(МОСВ) за ползване на акватория в размер 
на 3340 кв.м. в срок до 2012г. (максимален 
срок по закона за черноморското 
крайбрежие), както и разрешително за 340 
дка, от които 300 дка за изграждане на ферма 
за култивиране на кафяво морско водорасло  
и 40 дка за отглеждане на миди. 
Производствените съоръжения с площ 2 420 
кв.м. (подводни мидените ферми) са 
разположени в местността Дълбока (част от 
залива Калиакра), която има статут на място 
за производство на миди и туристическа 
атракция. Връхната част на конструкцията е 
разположена на 2,5 метра над повърхността 
на морето и е светлинно сигнализирана. 
Предвижда се цялостната конструкция да 
бъде обградена с предпазен парапет, а на 
нивото на водата тръбата да бъде защитена 
със сулфатоустойчив, водоплътен и 
мразоустойчив бетон. Очакваното годишно 
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производство на фермата през 2008 е 240т 
миди с черупки. 

По информация на БАКР през 2006г. 
добив на миди осъществяват – „Милениум 
Созопол” ООД – 95т., „Дълбока” ООД – 75т., 
„Евро Биоинвест” и „Морски дарове” ООД. 
Продуктите на „Дълбока” ООД се отличават с 
високо качество, което е основно предимство 
на фирмата в конкурентната група.  

Добивът на култивирани миди се 
реализира по две основни направления чрез 
продажби на дребно на клиенти и чрез 
продажби на едро на външни клиенти. 
Корпоративно управление оценява риска 
произтичащ от клиетската база като 
нисък. Анализът показва ниска зависимост  
от доставчиците на материали свързани с 
добива на миди (мрежи и въжета).  

Размерът на нетните приходи от 
продажби следва възходяща тенденция през 
периода 2001-2006г., характеризираща се със 
значителни годишни изменения.В структурата 
на нетните проходи от продажби в периода 
2001-2005г. се забелязва доминиращата роля 
на приходите от продажба на продукция. 
През 2006г. приходите от услуги (приходи от 
дейността на ресторант) формират почти 
половината от годишния приход на 
дружеството. Структурата на разходите не се 
характеризира с трайна тенденция. В 
периода 2001-2005г. делът на разходите за 
материали следва низходяща тенденция, но 
през 2006г. се наблюдава силен ръст до 40% 
от общите разходи за годината. Причини за 
това са повишените разходи за материали 
влагани в производството  и отчетените 
разходи за материали вложени в дейността 
на ресторант. Въпреки, че средносписъчният 
брой на заетите се повишава, е налице 

низходяща тенденция в дела на разходите 
свързани с персонала (възнаграждения и 
осигуровки). Делът на разходите за външни 
услуги нараства до 33% през 2006г. Силно 
влияние оказват разходите по кредити, 
проучвателни работи, застраховки  и 
строителен надзор. Показателите за 
рентабилност се характеризират със силно 
волатилни стойности, което представлява 
негативен фактор, влияещ върху 
кредитоспособността и финансовото 
състояние на фирмата. Причината за това са 
интензивните инвестиции, който оказва 
влияние върху разходите за амортизации и 
разходите за лихви. Разглеждайки 
показателите за ликвидност на дружеството, 
се наблюдават относително добри нива. 
Макар и волатилни, показателите за бърза и 
текуща ликвидност са на добри нива през 
последните четири години. През по-голямата 
част от разглеждания исторически период, 
дружеството подържа високи нива на обща 
задлъжнялост. Единствено през 2005г. 
дружеството отчита по-благоприятно ниво на 
задлъжнялост, което е в следствие на по-
ниския размер задължения към финансови 
институции след предсрочно погасяване на 
кредит. Кредитният профил се влошава и от 
факта, че дружеството финансира част от 
инвестициите си с краткосрочно привлечен 
ресурс (съдейки по стойностите на 
коефициента на финансиране на 
дълготрайните активи). Сериозен риск по 
отношение кредитоспособността на 
дружеството са ниските нива на покритие на 
плащанията по дълга (в т.ч. и лихви) от 
страна на печалбата преди данъци, лихви 
амортизации и обезценки (EBITDA)

 
Основни финансови показатели 

Показател (хил.лв.) 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
Активи 374 359 1 330 
Приходи от продажби 89 138 191 
Нетен финансов резултат (58) 59 33 
Нетна рентабилност -55,8% 42,4% 8,7% 
Рентабилност на СК 82,9% -536,4% 151,1% 
Обращаемост на обор.капитал 17,53 139 3,43 
Ливъридж 0.73 0.59 0.70 
Текуща ликвидност 1,55 1,06 16,71 
Незабавна ликвидност 0,09 0,94 12,43 
Нетен паричен поток (3) 14 72 
Нетен паричен поток от оперативна дейност (37) 108 33 
 
 
 


