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1.Концепция 

Мисията на здравеопазването в България е осигуряване на качествено, 

достъпно медицинско обслужване на населението в съответствие с 

международните стандарти. В съответствие с националните политики, 

мисията на „МБАЛ Поморие” ЕООД е следната :„ Устойчиво осигуряване на 

своевременно и достъпно задоволяване потребностите на населението на 

община Поморие, с качествени здравни услуги, специализирана диагностика, 

профилактика и лечение.“ Успехът на една болница зависи в голяма степен от 

умението на нейното ръководство да създаде организация, която може да се 

адаптира максимално към променящите се постоянно условия. Главната цел 

на лечебното заведение е да осигури финансова стабилност за нормалното 

функциониране, изразено чрез оптимални условия за работа на медицинския 

персонал и качествено обслужване на пациентите.Болницата е много скъпа 

обществена структура. Това налага търсенето на пътища за развитие и 

същевременно усъвършенстването на икономическата й ефективност, което 

означава постигането на добри резултати при ограничени финансови ресурси. 

Това е трудна цел, към постигането на която трябва да се стреми болничното 

управление. 

2.Общи данни за „МБАЛ Поморие” ЕООД 

Година на застрояване – 1977 г. 

Обща площ терен – 25800  кв.м. 

Застроена площ    - 2354 кв.м. 



 

/Д-р Кирил Хинов/ 
 

Разгъната площ    -  6614 кв.м. 

Вид застрояване   - блок 

 

Собствеността на болницата е 100% на Община Поморие. 

Местоположение: 

Обл.Бургас; общ.Поморие; гр.Поморие; ул.”проф.П.Стоянов” № 1;  

Парцел VІ; кв. 97 с граници от север – улица; от изток – улица; от юг – улица; 

от запад п-ли ІІІ и ІV 

Лечебното заведение отстои на 30 км от “МБАЛ Бургас” АД и на 110 км от 

“МБАЛ Св.Марина” гр.Варна 

Обслужва се населението от 3 общини ПОМОРИЕ, НЕСЕБЪР И РУЕН 

Поморие – 28 789 хил. жители 

Несебър  -  22 348 хил.жители  

Руен-  28 834 хил.жители 

Общо обслужвано население от трите общини – 79 971 хил.жители; Най-

отдалеченото селище село Козичино се намира на 70 км от гр.Поморие и е 

разположено в трудно достъпен планински район . 

 

 

3. Профил на дейността  
 

В „МБАЛ Поморие” ЕООД се оказва болнична медицинска помощ с 

Разрешително за осъществяване на лечебна дейност N: МБ- 19/30.12.2016г. по 

следните медицински специалности: 

1.Вътрешни болести 

2.Кардиология 

3.Ендокринология и болести на обмяната 

4.Пневмология и фтизиатрия 

5.Педиатрия 

6.Нервни болести 

7.Хирургия 

8.Анестезиология и интензивно лечение 

9.Акушерство и гинекология 

10.Неонатология 
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11.Образна диагностика 

12.Клинична лаборатория 

13.Обща и клинична патология  

 

 

4. Структура МБАЛ Поморие 

Структурата на "МБАЛ Поморие" ЕООД е изградена в съответствие с 

предмета на дейност и изискванията на ЗЛЗ и Наредба №49/ 18.10.2010г за 

основните изисквания , на които трябва да отговарят устройството, дейността 

и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за 

медико-социални грижи и се състои от следните функционално обособени 

структурни блокове: 

 

4.1.  Консултативно-диагностичен блок , включващ: 

1.Регистратура /в процес на изграждане/ 

2.Консултативни кабинети по следните специалности: 

а/КК по Педиатрия 

б/ КК по Вътрешни болести 

в/ КК по Хирургия 

г/ КК по Нервни болести 

д/ КК по Акушерство и гинекология/работата на кабинетите се 

организира по часов график за специалистите от съответните отделения на 

функционален принцип/ 

3.Медико – диагностични лаборатории : 

а/ МБАЛ Поморие ЕООД има сключен договор за съвместна дейност с 

СМДЛ „Кандиларов”. Лабораторията извършва широк спектър от 

качествени и количествени медико-диагностични изследвания във всички 

области на медицината – хематология и имунохематология, коагулация, 

биохимия, имунология, хормонални изследвания, туморни маркери, 

вирусология, микробиология, паразитология, уринен анализ, мониторинг 

на медикаменти и молекулярна диагностика. 

/съвместната дейност ще стартира края началото на м.април 2022г/ 

 

4.Отделения без легла: 

а) по Образна диагностика  

б) кабинет за компютърни томографски изследвания 

- кабинет мамографии 

- кабинети за рентгенографии и рентгеноскопи 
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- кабинет за ултразвукова диагностика 

4.2. Стационарен блок: В “МБАЛ Поморие” ЕООД са разкрити 5 /пет/ 

отделения с общ брой болнични легла – 69 за активно лечение и разпределени 

както следва: 

1. Отделение  по вътрешни болести - 11 легла в т.ч.по следните 

специалности: 

Кардиология –          4легла,вт.ч: 2 легла за интензивни грижи 

пневмология    - 4 легла    

ендокринология -     2 легла 

вътрешни болести  - 1 легло 

Към отделението е налице кабинет за функционално изследване на 

дишането; кабинет за неинвазивни изследвания на ССС; кабинет за обучение 

на диабетици; кабинет за ехография. 

 

 2. Отделение по детски болести - 10 легла :   

Към отделението е налице кабинет за функционално изследване на дишането; 

 

3. Отделение по нервни болести - 11 легла:  
Към отделението е налице кабинет за функционална диагностика на 

нервната система: 

Доплер и ЕМГ 

  

4. Отделение по акушерство и гинекология - 20 легла активно 

лечение : 

 Гинекологични                          - 5 легла,   

 Патологична бременност         - 5легла,  

  Родилни                                      -  5 легла, 

 Неонатологични                        - 5легла  

 

 5.Отделение по хирургия   10 легла: 

               легла за активно лечение   - 10легла 

 

6.Отделение за продължителни грижи: 7 легла : 

        Вътрешно отделение              - 2 легла 

              Неврологично отделение      - 3 легла 

        Хирургично отделение           - 2 легла 

 

7.Административен блок : 

 

Управленски персонал: 
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 Управител 

 Главна медицинска сестра 

За постигане на целите за развитие на МБАЛ Поморие са необходими 

следните отдели: 

 

 Отдел - Информация, статистика и връзки с обществеността  

 Отдел - Маркетинг и иновации 

 Отдел - Финансии счетоводство, деловодство и личен състав 

 Домакин 

 

8. Обслужващи звена   

 

 стерилизационна 

 техническо звено и транспорт 

 

9. Болнична аптека   
 

5. Кадрови, технически и финансов потенциал на 

болницата 

5.1 Кадрови потенциал 

Съставът на персонала на лечебното заведение е следният:  

 по щат – 95 , от които : 30 лекари , 41 специалисти здравни грижи и 24 

друг персонал 

 заети длъжности към момента – 71 , от които : 20 лекари , 27 

специалисти здравни грижи /мед.сестри , акушерки , рехабилитатори и 

лаборанти /и 24 друг персонал /санитари ,шофьори, административен/   

Всички работещи изпълняват трудовите си задължения въз основа на 

утвърдени от Управителя длъжностни характеристики, в съответствие с 

нормативни изисквания. 

5.2 Технически потенциал 

Относно техническия потенциал „МБАЛ Поморие” ЕООД разполага с 

апаратура, която е морално остаряла. Материалната база има нужда от 

подобряване , което пък от своя страна е важна стъпка към повишаването на 

пациентопотока. В този модерен и развит свят, пациентите все повече се 
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интересуват от битовите условия на лечебното заведение, в което ще се 

лекуват. 

 

5.3 Финансов потенциал 

Като общинска болница регистрирана като търговско дружество основни 

източници на финансиране са: 

 НЗОК, 

 Общински бюджет 

 Средства предоставени от физически лица 

 

Основните направления по които се формират приходите на болницата са: 

 

 Договори за оказана медицинска помощ, 

 Директни плащания, 

 Възстановяване на направени разходи, 

 Целеви субсидии, 

 Дарения, помощи и др. 

 

Основен източник на приходи на МБАЛ Поморие са приходи по 

договори с НЗОК, които представляват средно 80% от общите приходи.  

Вторият основен източник на финансиране е Министерството на 

Здравеопазването на основание на Наредба №3 от 2019г. По реда на 

наредбата МБАЛ Поморие получава субсидия за труднодостъпни райони – 

средно 10 % от общите приходи.  

Лечебното заведение реализира и собствени приходи от потребителски 

такси, платени медицински услуги – средно 5 % от общите приходи.  

Същевременно ще търся и други възможности за допълнително 

привличане на финансовите ресурси. Например: създаване на извънболнични 

специализирани звена, където да се осъществява диагностично-

консултативана дейност, заплащана от НЗОК, фондове, пациентите. Това 
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създава база за програмирана хоспитализация с изяснена диагностика, 

извършени параклинични изследвания, болнично лечение от един екип, 

съкращаване на престоя, намаляванена стойността на лечението и в същото 

време подобряване на качеството. Всичко това създава увереност на 

медицинските специалисти в тяхното индивидуално развитие и увеличение 

на възнаграждението им. 

 

6. Насоки за стратегическо развитие 

Мисията на „МБАЛ Поморие” ЕООД е да предоставя качествени и 

достъпни здравни услуги на населението с цел повишаване качеството им на 

живот.За да осъществим своята мисия, си поставяме следните цели: 

 

 Привличане на висококвалифицирани медицински и здравни кадри; 

 Качество на здравните грижи по време на хоспитализацията и в 

дългосрочен период след това; 

 Осигуряване на достъпни здравни грижи; 

 Постигане на устойчива финансова стабилност 

 

Визията на „МБАЛ Поморие” ЕООД е основана на стремежа към това 

различните медицински и здравни специалисти да могат да работят и мислят 

заедно като екип. Този вид сътрудничество, ефикасност и споделена визия 

стимулират върховите постижения в грижата за пациентите. Важна част, към 

която се придържаме са моралът и грижата – придържаме се към високи 

морални принципи и професионални стандарти и се стремим да осигуряваме 

грижовна и подкрепяща среда на нашите пациенти и техните семейства. 

Подобряването на показателите за медицинските дейности и 

финансовата ефективност на болницата изисква постоянно усъвършенстване 

на диагностично лечебния процес. Това от своя страна налага периодични 

промени във вътреболничната нормативна база, отнасяща се до: 

 утвърждаване на „добрите” практики в болницата; 

 внедряване на нови диагностични и лечебни методи и технологии; 
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 професионално сътрудничество с други ЛЗ с предмет на дейност 

аналогичен на болницата; 

 маркетинг  

 управление и мониторинг на качеството. 

 

Стратегията за развитие на болницата трябва да се насочи към 

изпълнение на следните задачи:  

 осигуряване на медицинска диагностика, отговаряща на най-

добрите стандарти за своевременност, достатъчност и качество; 

 лечение на постъпилите пациенти със съвременни методи, 

процедури и технологии; 

 извънболнично наблюдение на пациенти преминали през 

клиниките и отделенията; 

 обучение на специализанти; 

 постигане на приемливо за обществото съотношение между 

разходи и приходи при спазване на медицинските стандарти.  

 

Основни  цели 

„МБАЛ Поморие” ЕООД може да изпълни своята мисия чрез постигане 

на следните основни цели:  

- Краткосрочни цели: 

1.Поддържане на стабилно финансово състояние 

 

2.Закупуване на нова дигитална рентгенова апаратура 

 

3.Подобряване условията на труд /повишаване РЗ ; закупуване на 

облекло за персонала/ 

 

4.Въвеждане на програмен продукт на Гама Консулт 

 

5.Изграждане на Регистратура 

 

6.Привличане на специалисти 
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7.Усъвършенстване на системата за контрол на ВБИ в лечебното 

заведение 

 

8. Маркетинг и реклама 

 

9. Изработване на сайт на лечебното заведение и изготвяне на цялостна 

стратегия за дигитален маркетинг  

 

10.Разкриване на болничната аптека 

 

11.Закупуване на цялостни униформи на персонала на лечебното 

заведение /поръчани , очаквана доставка за 07.04.22г  Световен ден на 

здравето/ 

 

- Средносрочни цели: 

1.Оптимизация и контрол върху разходи/приходи 

 

2.Поддържане на поетапно реновиране на сградния фонд 

 ремонт на Регистратура /срок 2 месеца след подписване на 

договор/ 

 ремонт на 2 бр. тоалетни помещения в МЦ 1 Поморие /срок 2 

месеца след подписване на договора/ 

 ремонт Болнична аптека /срок – 2 месеца след подписване на 

договора/ 

 

3.Подобряване качеството на обслужване на пациентите 

 

4.Закупуване на нова медицинска апаратура /ехограф, ЕКГ апарати, 

дигитална рентгенова апаратура / със следните приблизителни стойности: 
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 ехограф, нужен на кардиолозите за извършване на 

ехокардиография- 110 000 лв – 150 000 лв. /срок – след 

спечелена обществена поръчка за изпълнение/ 

 ехограф 4Д, нужен на акушер-гинеколозите – 110 000 лв-150 000 

лв. /срок – след спечелена обществена поръчка за изпълнение/ 

 4 бр. ЕКГ на стойност около 40 000 лв /в срок до 3 месеца/ 

 дигитална рентгенова апаратура – 190 000 лв-270 000 лв./3 месеца 

след спечелена обществена поръчка/ 

 инжектор за контрастни изследвания – около 20 000 лв. /срок – до 

края на м.октомври 2022г/ 

 

5. Развиване на болнична информационна система (БИС).Изграждане и 

усъвършенстване на (БИС) с „Индивидуална калкулация” на всеки преминал 

през стационара пациенти ис връзка на всяко отделение, лаборатория, 

рентген, аптека, счетоводство, медицински център. Лекуващият лекар на 

всеки компютър със своя код, да може да проследява лечението на пациента, 

да има възможност да прегледа предишни прегледи и интервенции. Изгражда 

се връзка между всички звена в лечебното заведение /отделения, ретген , 

лаборатория , болнична аптека и администрация/ 

В тази връзка беше от изключителна необходимост да сключим договор 

с фирма „Гама Консулт”, която работи с най-големите и реномирани болници 

в страната, с което допринасят за по-доброто и ефективното им 

функциониране и по-качествено пациентско обслужване.Наборът от 

компоненти на Гама Консулт включва модули интегриращи завършена 

функционалност, с възможности за лесно и бързо вграждане в приложения. 

 

6. Разработване на система за икономическа ефективност на болницата, 

която да се основава за наблюдение на определени здравни и икономически 

индикатори, които имат пряко влияние върху ефективното използване на 

човешките, финансовите и материални ресурси на лечебното заведение 

/ЛЗ/чрез  SWOT анализ за силните и слабите страни на ЛЗ, както и за 

възможностите и заплахите за болницата. 
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7. Разработване на ивестиционна програма. На база на амортизационната 

ведомост, да се направят анализи на медицинската апаратура и техника. 

Мединска апаратура закупена преди 2000 година, да се направи план за 

бракуване и закупуване на нова такава. С предимство апаратурата,изискуема 

за клиничните пътеки , по които работи ЛЗ. 

 

8. Акредитация на лечебното заведение. Акредитацията е официално 

признаване на компетентност за изпълнение на конкретни задачи от 

специализиран държавен орган (в случая ИА БСА – Изпълнителна Агенция 

Българска Служба за Акредитация). Задължително се акредитира за 

следните дейности: 

 цялостната медицинска дейност на лечебното заведение; 

 отделните медицински дейности; 

 възможностите за обучение на студенти и специализанти (чл. 86, ал. 2 

от ЗЛЗ). 

- Дългосрочни цели: 

 

1.Поддържане на високо качество на предлаганите здравни грижи, в 

съответствие с медицинските стандарти и професионална етика 

2.Увеличаване на легловия фонд и сключване на договор с НЗОК  за 

изпълнението на нови клинични пътеки /съгласно НРД 2020-2022г/ 

3.Разработване на Програма за енергийна политика. При крайно 

високите цени на енергийните носители в днешно време, болницата трябва да 

разработи дългосрочна програма за намаляване на енергийните разходи въз 

основа на извършен от специалисти “Енергиен одит”.  

 

4.Програма за ефективно изразходване на финансовия ресурс и 

редуциране на необосновани разходи на базата на анализ на финансов одит. 

 

5. Програма за сигурност и безопасност на работещите и пациентите. 

Последните години доказаха нуждата от разработка на такива програми и в 

болницата. Тя трябва да се разработи съвместно със специалисти по 

сигурност, противопожарната служба и служба по трудова медицина.  

 

С оглед повишаване качеството на медицинското обслужване, важни 

за мен са :  
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1. Въвеждане на система за управление на качеството: 

 Въвеждане на правила за добра медицинска практика.  

 Прилагане на медицински стандарти и контрол за тяхното 

изпълнение. 

 Усъвършенстване на системата за контрол на ВБИ в лечебното 

заведение. 

 Изграждане на система за безопасност на пациентите съгласно 

европейските изисквания. 

 Оценка за ефективността и ефикасността на оказваната 

медицинска помощ съгласно разработените на национално ниво единни 

критерии.  

 Прилагане на разработени и въведени национални 

информационни стандарти за системите в здравеопазването. 

 Внедряване на електронно здравеопазване. 

 

2.Персоналът да спазва задълженията си към пациентите:  

 Високо качество на здравните услуги  

 Честност, почтеност, етика и психосоматичен комфорт. 

 Достъпност , съпричастност 

 

3.Повишаване мотивацията на кадрите чрез:  

 финансово стимулиране - чрез обвързване на личния принос за 

извършена дейност и възнаграждението;  изграждане на бонус - 

система 

 чрез подобряване условията за работа посредством създаване на 

благоприятен микроклимат и сигурност на работното място;   

 чрез професионална реализация, използвайки съвременна апаратура 

за диагностика и лечение. 
 

7. SWOT Анализ и възможности за 

развитие на „МБАЛ Поморие” ЕООД 

1.Силни страни: 
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 добро териториално разположение 

 разполага с квалифицирани специалисти , всички те със специалност 

, част от тях с по две специалности 

 предоставя адекватно на нуждите на пациентите лекарствено лечение 

и хранене и не прехвърля допълнителни разходи на болните 

 съществува от 1977г и е добре позната на населението 

 болницата работи с НЗОК 

 наличието на МЦ към болницата 

 в сградата на ЛЗ се помещава и спешен център 

 

2.Слаби страни: 

 необходимост от ремонтни дейности по модернизиране на сградния 

фонд 

 морално остаряла медицинска апаратура 

 недостатъчен брой кадри /специалисти здравни грижи, болногледачи/ 

 недофинансиране от НЗОК 

 

3.Заплахи: 

 бързо и конкурентноспособно развитие на други лечебни заведения 

 недостатъчно субсидии за текуща дейност и за инвестиции 

 увеличението на цените на енергоизточниците и лекарствените 

продукти 

 недоокомплектованост на медицинските екипи 

 

4.Възможности за развитие:  /срок - до месец март 2023г/ 

- Вътрешно отделение – това е финансовият стълб на лечебното 

заведение . Към момента отделението работи по 4 на брой пътеки и 

разполага с 11 легла за активно лечение с максимален месечен приход 

39 600лв по клинични пътеки. Вътрешно отделение има потенциал да 

осигури на град Поморие и региона квалифицирана медицинска помощ, 

отговаряща на най-модерните медицински стандарти.Възможностите за 

развитие на отделението включват няколко стъпки :  
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 Увеличаване броя легла за активно лечение, като 20 легла с 

потенциал за максимален месечен приход 72 000лв, 25 легла с 

потенциал за максимален месечен приход от 90 000лв или 30 легла 

с максимален месечен приход от 110 000лв. 

 Увеличаване броя на персонала с още един на брой ендокринолог , 

за да може да се изпълнява пълен набор от ендокринологични 

пътеки и да се обслужват пациенти с по – разнородни заболявания 

на ендокринната система. Назначаване на още 4 на брой сестри, 

две от които с допълнителна квалификация за интензивен сектор, 

което е крайно необходимо, но и много трудно за всички болници 

в България. Допълнителен брой санитари са също необходими. 

 Необходимост от допълнителна апаратура, която е абсолютно 

необходима за изпълнението на клиничните пътеки – ехограф с 3 

трандюсери и доплер за ехокардиография, още 2 на брой 

перфузионни апарата , инхалатори за лечение с препарати  за 

небулизиране , аспиратор за аспирация на бронхиални секрети 

 За развитие на ендоскопска дейност е необходимо обособяването 

на отделен ендоскопски кабинет с подготвителна и 

стерилизационно помещение, гастро и колоноскоп , бронхоскоп.   

Инвестицията във Вътрешно отделение е на стойност около 

100 000 лв .  

 Прогнозният месечен разход с увеличения персонал е около 48 

хил.лв. Така при 20 легла е необходимо 67% използваемост на 

леглата, 25 легла е необходимо 53% използваемост на леглата, 30 

легла е необходимо 44% използваемост на леглата. 

 

 

-  Хирургично отделение – в момента тотално на загуба. Възможносите за 

развитие са следните :  

 Спешно назначаване  на специалист анестезиология и интензивно 

лечение за изпълнението на клиничните пътеки 

 Спешно назначаване на допълнителен брой медицински сестри 

 Модернизиране на отделението и апаратурата 

 

- Неврологично отделение – печелившо на този етап, със следните 

възможности за развитие:  

 изпълнение на допълнителен брой клинични пътеки  
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 увеличаване броя легла за активно лечение. 

 Назначаване на още един специалист нервни болести 

 Лечение на заболявания на периферната и централната НС: епилепсия, 

множествена склероза, паркинсонизъм, миастения, мозъчно съдова 

болест - остра и хронична форма, дегенеративни неврологични 

заболявания, заболявания на периферната НС (радикулити, плексити, 

полиневропатии), възпалителни заболявания на централна и периферна 

нервна система, диагностика, лечение, ранна рехабилитация и 

профилактика на болни с остри разстройства на мозъчното и 

гръбначно-мозъчното кръвообръщение (мозъчни инсулти).  

 

- Откриване на детско отделение към МБАЛ „Поморие” ЕООД – важно и 

напълно постижимо /във възможно най-кратък срок/ 

 Липсата на детско отделение в  МБАЛ Поморие е един от минусите на 

лечебното заведение. Всички родители са принудени да търсят помощ в 

град Бургас и съответно при нужда децата да бъдат хоспитализирани 

там.  

 Спечелили сме проект на стойност 162 000лв за ремонт на КОВИД-

отделението , което се помещава в момента в Детско отделение. В 

случай на финансиране , ще имаме осигурен тотален ремонт на Детско 

отделение. 

 За разкриването му са нужни някои текущи ремонти дейности, 

закупуване на детски легла/кошари, допълнителна апаратура  

 Назначаване на 3-ма лекари , 2-ма от тях със специалност педиатрия. 

Назначаване на минимум 4 броя медицински сестри с детски профил 

както и 2 броя санитари. 

 Финансова гледна точка: 

    Инвестицията за ремонт и оборудване  в детско отделение е на стойност 

около 40 000 лв .  

Средномесечен разход за персонал, медикаменти и консумативи 25 000 

лв. 

 

- Разкриване на болнична аптека: Към този момент нужните  медикаменти 

и консумативи се доставят по договор с фармацевтичен склад   „Фаркол“ . 

Това  затруднява нормалния ритъм на лечебния процес , като в някои случаи 

блокира дейността на отделенията .  
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 Важна стъпка бе назначаването на магистър – фармацевт, ръководител 

на аптеката, който да носи отговорност за обезпечаването 

фармацевтичните услуги, които са свързани с осъществяването на 

дейностите на болницата. Медицинските грижи включват 

фармацевтичните грижи, включително предоставяне на лекарствени 

продукти, диагностични материали, медицински изделия и др. за 

хоспитализираните пациенти. В болницата е особено важно правилното 

лекарство да бъде налично за всеки нуждаещ се пациент в  точното 

време и форма. 

 Основен фактор за пълноценната работа на болничната аптека и 

фармацевта е наличието на информационна база и програмно 

осигуряване. Компютърната програма, продукт на фирма Гама консулт, 

е предназначена основно за автоматизирано водене на отчетността в 

болничната аптека. Тя дава възможност за следене на доставките по 

конкурси, контрол на съответствието между договорени и доставни 

цени, изпращане на заявки за доставки и др. 

 Ръководителят на болничната аптека е член на медицинския съвет на 

болницата. Той е отговорен за цялостната организация и контрол на 

работата; за покупка на качествени лекарствени продукти, опаковки, 

медицински изделия, диагностични материали и др. консумативи и 

материали, които отпуска аптеката. Той следи и отговаря и да не се 

получи пълно изчерпване или натрупване на излишъци от дадено 

лекарство или медицински продукт. Длъжен е да осигурява и актуална 

професионална информация, справочна литература и др. 

 Необходима е инвестиция в размер на около 35 000лв за обособяване на 

помещение, подходящо за болнична аптека , което трябва да отговаря 

на редица нормативни изисквания на МЗ. 

 

- Медицински център – важен за осигуряването на достъпност на 

предлаганите услуги с персонално отношение към всеки пациент и 

максимално качество на медицинската грижа. 

Центърът разполага с квалифицирани специалисти, модерно оборудване, 

предлага комфортна среда и персонализирина медицинска грижа.  

 Засега МЦ 1 Поморие разполага с лекари по следните специалности: - 

педиатрия ; хирургия ; нервни болести и гастроентерология 
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 Целта ни е разкриване на допълнителни  кабинети за извършване на 

прегледи по специалностите кардиология,ендокринология и болести на 

обмяната и пулмология 

 Има възможност и за разкриване на кабинети по рехабилитация и 

кинезитерапия 

 Разкриване на ехографски кабинет, който да се използва от 

специалистите на МЦза по-точна диагностика 

 Привличане на гостуващи високоспециализирани  лекари в МЦ 1 

Поморие 

 

- Стерилизация – разполага с морално остарял и амортизиран автоклав , 

който генерира постоянни разходи за ремонт. Висококачествените 

автоклави осигуряват стерилизация на медицински изделия и материали, 

използвани ежедневно в хирургията, процедурите и обслужването на 

пациентите. Следователно автоклавите играят жизненоважна роля във всяка 

болница. Строгият процес по стерилизация предотвратява вътреболнични 

инфекции. В тази връзка, потърсихме фирми , които да ни предложат оферта 

за висококачествен автоклав и цената му възлиза между 65 000лв – 80 000лв.  

 

- Регистратура -  Обособяване на регистратура на първи етаж , което е важен 

информационен, разпределителен и комуникационен център на болницата. Тя 

е основен елемент, който обслужва външните посетители, ползващи услугите 

на болницата и МЦ или търсещи информация. Нужните средства за 

изграждането й възлизат в размер на около 25 000 лв. 

- Стартирането на проект за работа с фирма „Гама Консулт” , който 

включва : /срок месец май 2022г/ 

Допълване на медицинските данни в досието на пациента: 

 Интегриране на данните от МЦ 

 Дигностични изображения - Интеграция на ИИС с  PACS  
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 Лабораторни резултати - Интеграция с Лабораторна 

Информационна система 

Автоматизиране на процесите : 

 Регистриране на административни, финансова и медицинска 

информация там където възниква  

 Автоматизирана връзка с фискални устройства 

Управление и разделяна на пациентопотоците :  

 Пациенти за посещения в структура на  МЦ (кабинети, 

диагностични звена и др.) 

 Пациенти за хсопиталация в МБАЛ 

 Пациенти за посещение при ОПЛ 

 Пациенти за посещение при лекари на частна практика 

Онлайн достъп на пациента до личния му електронен медицински запис ; 

Онлайн Запазване на часове ; 

Мобилен достъп до досието на пациента от лекарски персонал; 

Наблюдение на себестойността на пациента в стационара в реално време ; 

Необходимо надграждане на проекта, което включва: 

 Допълване на досието с данни за лекарствената терапия 

 Интегриране на нови структури и дейности 

 Подобряване на счетоводната отчетност 

 Модул за  болнична аптека и складове  

 Електронни заявки за лекарства и консумативи  

 Електронни заявки за снабдяване  

 Контрол на договори и цени по достаки  

 Интеграция с БОВЛ 

 Интеграция със системата СЕСПА 

 Контрол на разходите в междинни складове  

 Електронни лекарствени листи 
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- Очаквани резултати и ползи : 

 Повишаване качеството на здравната услуга, чрез навременен достъп 

до актуална здравна информация 

 По-добро организиране на пациентопотока  

 Достъп до данните от пациента – Пациентски портал 

 Автоматизиране на процесите  

 Мониторинг и контрол на дейността на МЦ и МБАЛ – интегрирани 

бази данни 

 Минимизиране на риска от откази от НЗОК 

 Наблюдение на насочваните от МЦ пациенти  

 Оптимизиране на работния процес и свеждане на грешките до 

минимум: 

 Еднократно въвеждане на многократно използвани данни 

 Назначения, заявяване , регистриране и последващ бърз достъп до 

резултатите от Паракличничните звена  

 Достъп до Досието на пациенти по всяко време и от всяко място – 

Мобилно приложение 

 

8.Финансов план 

МБАЛ Поморие ще се стреми да осигури финансова устойчивост чрез: 

1.Увеличаване на приходите по клинични пътеки и собствените приходи в 

резултат на прогнозното увеличение на преминалите болни. 
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Поради факта, че град Поморие е утвърден туристически център през 

летния сезон има възможности за увеличаване на платените медицински 

услуги предлагани на чуждестранните туристи.  

Друг неизползван ресурс е  сключване на договори с доброволни 

здравноосигурителни фондове.  

2.Оптимизиране на финансовите ресурси 

В тази сфера основно ще работя за оптимизиране на приходите и 

разходите като прилагам гъвкаво финансиране. Болницата е необходимо 

прилагането на гъвкаво финансиране. За целта мениджърският екип 

съвместно с експерти-финансисти, ще да разработи предложения за гъвкава 

финансова система (приходи по клинични пътеки + доброволни 

здравноосигурителни компании + платени услуги и т.н.). Анализът на 

информацията за активите и пасивите на Болницата по структурни звена и на 

болницата като цяло е необходимо условие за остойностяване на 

медицинските дейности и определянето на:  количествените единици (брой 

пациенти, тежест на болестното състояние, среден болничен престой, 

предоперативен престой, персонал, брой инвазивни и неинвазивни 

изследвания, брой интервентни процедури и операции и др.); стойностните 

единици (индивидуални разходи, средни разходи, разходи по клинични 

пътеки, общо за клиничната пътека и поименно и др.); категориите разходи 

(постоянни и променливи), като взаимни връзки между количествените и 

стойностните единици и оценка на влиянието им върху финансовото 

състояние на лечебното заведение; 

 

Въз основа на направения комплексен анализ ще се изготви: 

 гъвкаво финансиране (очаквани приходи); 
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 система за обратна връзка и контрол при изпълнение на финансовия 

план.  

В резултат на въвеждането на гъвкавото финансиране се очаква 

постигането на: 

 възможно най-ефективно и с минимален риск използване на 

финансовите ресурси 

 оптимално съотношение разход/полза 

 вземане на адекватни управленски решения въз основа на данните, 

получавани от системата за обратна връзка и контрол при изпълнение 

на финансовия план. 

За да се достигне това ниво на управление на финансовите ресурси е 

необходимо използването на Болничната информационна система (БИС). 

 

3. Оптимизиране на дейността на лечебното заведение 

Предвижда се възможност за посрещане на нуждите на повече 

пациенти, като се повиши използваемостта на легловия фонд. Запазена е 

средната продължителност на престоя - 5 дни. 

 

Прогнозни стойности, касаещи медико статистическите показатели за 

периода 2022г.-2024г. и отчетна стойност за 2021г. 

ПОКАЗАТЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА 2021 2022 2023 2024 

Брой легла към края на периода            69               69  

             

69               69  

от тях интензивни              7                 7  

               

7                 7  

Средномесечен брой легла            69               69  

             

69               69  

от тях интензивни              7                 7  

               

7                 7  

Брой проведени леглодни      8 263         9 200       10 050       11 000  

Брой преминали болни      1 732         1 840         2 010         2 200  
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Средна продължителност на престоя в дни              5                 5  

               

5                 5  

Използваемост на едно легло в дни         120             133  

           

146             159  

Използваемост на едно легло в % 32,81% 36,53% 39,90% 43,68% 

Оборот на едно легло            25               27  

             

29               32  

 

 

4. Финансов отчет и финансови показатели 

4.1 Прогнозен финансов отчет за приходите и разходите  за периода 2022г.-

2024г. на базата на прогнозен отчет за 2021г. 

    
В ХИЛ.ЛВ. 

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 

БАЗОВА 

ГОД. 

2021Г. 

ПРОГНОЗ

А 2022Г. 

ПРОГНОЗ

А 2023Г. 

ПРОГНОЗ

А 2024Г. 

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТ И 

ФИНАНСИРАНЕ 2543 2670 2804 2944 

РАЗХОДИ ОБЩО 2537 2660 2789 2924 

ЗА МАТЕРИАЛИ И УСЛУГИ 491 516 541 568 

ЗА ПЕРСОНАЛ 1931 2028 2129 2235 

ЗА АМОРТИЗАЦИИ 83 83 83 83 

ДРУГИ 32 34 35 37 

СЧЕТ.ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 6 10 15 20 

  

4.2 Показатели на финансово състояние на дружеството за периода 2022г.-

2024г. на базата 2021г. 

 Коефициент на ефективност на разходите /съотношение между 

приходи и разходи, показва колко приходи от дейността получава 

предприятието от използването на единица разходи за същата дейност/ 

 Коефициент на ефективност на приходите /съотношение между 

разходи  и приходи, показва колко разходи са направени на 

единица приход/ 

 Дял на разходите на персонала в % /съотношение на разходите на 

персонала към общия размер на разходите умножен по 100/ 
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ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 

БАЗОВА 

ГОД. 

2021Г. 

ПРОГНОЗ

А 2022Г. 

ПРОГНОЗ

А 2023Г. 

ПРОГНОЗ

А 2024Г. 

коефициент на ефективност на 

разходите 1 1 1 1 

коефициент на ефективност на 

приходите 1 1 1 1 

дял на разходите за персонала в % 76,1 76,2 76,3 76,5 

          

 

9.Заключение 

В представената Програма е налице ясна стратегия за търсените и 

предлагане на медицински и административни услуги, ясно виждане на 

възможностите за разширяване на вида, обема и качеството на услугите. 

Като използваме маркетинговите технологии при изпълнение на 

предложената Програматаимаме основание да считаме, че  в бъдеще „МБАЛ  

Поморие“ ЕООД ще запази и разшири своето място на “пазара” на здравните 

услуги в общините Поморие , Несебър и Руен.  

Изпълнението на Програмата ще осигури по-добро качество на 

медицинските дейности и достойно възнаграждение на медицинските 

специалисти. 

 

 

 

 

Изготвил: 

Д-р Кирил Асенов Хинов /Управител/ 

 


