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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 

 

1. Oбща информация и представяне на Дружеството 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД (Дружеството) 

е търговско предприятие, регистрирано в България по Търговския закон, със седалище и адрес на 

управление гр. Варна, ул. „Христо Смирненски“ № 1. Дружеството се създава и управлява 

съгласно Закона за лечебните заведения. 

УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД води началото си от 2000 г. Съдебната регистрация на Дружеството 

е с Решение на Варненски окръжен съд № 2940/20.09.2000 г. 

УМБАЛ „Света Марина” ЕАД e еднолично акционерно дружество с държавно имущество с 

едностепенна система на управление.  

Капиталът на Дружеството към 31 декември 2019 г. е в размер на 48 486 760 лева, разпределен в 4 

848 676 поименни акции с номинал 10 лева. 

Предмет на дейност 

Днес УМБАЛ „Света Марина” ЕАД – Варна е най-модерната лечебно-диагностична структура в 

Североизточна България. Основни направления на нейната дейност са терапия, хирургия, 

педиатрия, кардиология, неврология, онкология, вътрешни болести, образна диагностика, медико-

диагностични лаборатории, инфекции и психиатрия.  

Болницата осъществява диагностично-консултативна и лечебна дейност чрез 39 специализирани 

клиники, 12 отделения, 5 лаборатории и 32 консултативни кабинета. Тя е напълно оборудвана и 

комплектована за комплексно лечение на онкоболни пациенти, включващо диагностика на 

туморите с ендоскопски центрове, модерни скенери, два ядрено-магнитни резонанса - 1,5 Тz и 3 

Тz, позитронно-емисионна компютърна томография, собствен циклотронен комплекс, модерна 

патоанатомия с имунохистохимия и молекулярно-генетичен анализ на туморите, персонализирана 

медицина, безкръвни хирургични интервенции с 3D лапароскопска апаратура, индивидуализирана 

химиотерапия и модерно и ефективно лъчелечение чрез два линейни ускорителя и трети с 

възможности за радиохирургия, ехографска система от свързани два 4 D ехографски апарата и 

една работна станция за допълнителна обработка на 4 D образи към Клиника по кардиохирургия; 

урологична лазерна ендоскопска апаратура, ангиографска диагностика на състоянието на 

мозъчните съдове чрез въвеждане в експлоатация на новата ангиографска лаборатория за 

интервенционално лечение на мозъчно-съдови заболявания съвместно с Медицински университет 

„Проф. д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна, комбинирана невронавигационна система с 

електромагнитно и оптично проследяване и стереотактична рамка за осъществяване на дълбока 

мозъчна стимулация и други стереотактични процедури, модулна радиосинтезна система за 

продукция на пациентски дози от радиофармацевтици, базирани на Галий 68 съвместно с 

Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” гр. Варна и др. 

Голяма част от служителите на лечебното заведение са членове на научни и академични 

дружества у нас и в чужбина, национални консултанти, членове на специализирани съвети и на 

държавни изпитни комисии. УМБАЛ „Света Марина" ЕАД - Варна е университетска база за 

учебно - преподавателска и научноизследователска дейност. В болницата се провежда обучение на 

студенти от I до VI курс, специализиращи лекари и докторанти. 

УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна е една от първите болници в страната с изградена цялостна 

компютърна болнична информационна система (БИС). Системата е SQL server базирана и включва 

над 400 работни станции, намиращи се в отделните сгради и свързани с оптични и безжични 
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връзки. Програмните приложения включват: кодиране и статистика, мрежово Web приложение, 

аптека, складове, калкулация, параклиника, счетоводство, човешки ресурси. От 2004 г. е създаден 

учебен модул в болничната информационна система за повишаване на квалификацията на 

преподаватели, асистенти, ординатори, стажант - лекари и специализанти, който всяка година се 

допълва и оптимизира. 

Постигането на високо качество е една от главните цели на лечебното заведение. УМБАЛ „Света 

Марина“ ЕАД – Варна е отличена от Фондация „Електронно здравеопазване България“ и 

ICTMedia с награда „Най-иновативна болница“ за изключителни постижения в категория 

„Комплексен подход при внедряването на информационни и комуникационни технологии“.  

Дружеството притежава първия за страната сертификат за управление на качеството „EFQM”- 

Level 1 "Committed to Excellence” и последващото го отличие - Level 2 “Recognized for Excellence”. 

Управителни органи 

Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Общо събрание на 

акционерите и Съвет на директорите. 

Общото събрание на акционерите се представлява от Ректора на Медицински университет „Проф. 

д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна и има изключителното право да изменя устава на Дружеството. 

Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок до 5 

години, могат да бъдат преизбирани без ограничение, както и освободени от длъжност преди 

изтичане на мандата, за който са избрани. 

Към 31.12.2019 г. Съветът на директорите е в състав: 

 Проф. д-р Вилиян Платиканов, д.м. - Председател; 

 Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. - Изпълнителен директор; 

 Проф. д-р Радослав Радев, д.м. - Член на Съвета. 

 

Изпълнителен директор на Дружеството е проф. д-р Валентин Игнатов, д.м., а от 13 март 2020 г. -

проф. д-р Силва Андонова-Атанасова, д.м.н. 

 

Изпълнителният директор има трима помощници: Директор „Икономически дейности“ - Марта 

Дракова, Директор „Лекарствена политика и контрол на лекарствата и медицинските изделия“ - 

доц. д-р Йордан Радков, д.м. и Директор „Административно-стопански блок“ - Иван Дипчиков. 

Участие на членовете на Съвета на директорите в капитала и управлението на други 

дружества 

Членовете на Съвета на директорите не са участвали в търговски дружества като неограничено 

отговорни съдружници, не са притежавали никакви части от капитала на други дружества, нито 

участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или 

членове на съвети. 

Членовете на Съвета на директорите не са придобивали, притежавали или прехвърляли акции или 

облигации на Дружеството. На членовете на Съвета на директорите не са били предоставяни права 

да придобиват акции и облигации на Дружеството.  
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Никой от членовете на Съвета на директорите, нито някое от свързаните с тях лица не са 

сключвали договори с Дружеството, които излизат извън обичайната им дейност, или съществено 

се отклоняват от пазарните условия. 

Възнагражденията на Съвета на директорите се формират в съответствие с изискванията на 

Наредба 9/2000 г. За 2019 г. общият им размер е 177 хил. лв. 

 

Структура на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна 

 

 Диагностично-консултативен блок (ДКБ), който включва: мултипрофилно спешно 

отделение - за възрастни и за деца; приемни кабинети в инфекциозни клиники и психиатрия; 32 

консултативни кабинета към съответните клиники; 5 лаборатории, от които - една централна и 

четири специализирани лаборатории; Клиника по нефрология; ТЕЛК; 

 Стационарен блок (СБ), състоящ се от 39 клиники и 12 отделения; 

 Административно-стопански блок (АСБ) - обща и специализирана администрация; 

На територията на Дружеството функционира Болнична аптека.  

Дружеството притежава изцяло три дъщерни дружества и няма други дялови участия: 

 ДКЦ „Света Марина” ЕООД – с предмет на дейност оказване на специализирана 

извънболнична помощ, медико-диагностични изследвания, медицинска експертиза на 

работоспособността и профилактични медицински изследвания; 

 „Света Марина Трейдинг” ЕООД – с основен предмет на дейност пране и химическо 

чистене, консултантска дейност във връзка с трудова медицина; 

 „Света Марина Фарма“ ЕООД - с предмет на дейност търговия на едро с 

фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура, медицински консумативи, хигиенни 

матеирлаи, канцеларски материали, обзавеждане и др. 

Дружеството провежда гъвкава политика по адаптиране на структурата в съответствие с 

потребностите на пазара и промяна в нормативната база.  
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Организацонна структура на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варнa 
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2. Значими събития и сделки през 2019 г. 

 През 2019 г. заработи „Света Марина Фарма“ ЕООД като дъщерно дружество на 

УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД. Това даде възможност за сключване на договори по реда на чл. 

14 от ЗОП и провеждане на т.нар. „in-house възлагане“, при стриктно спазване изискванията на 

ЗОП и ППЗОП за това и следвайки методиката по чл. 8, ал. 4 от ППЗОП. По сключени по реда 

на чл. 14, ал. 1, т. 5 от ЗОП договори между възложителя и „Света Марина Фарма“ ЕООД бяха 

закупувани медикаменти, медицински консумативи, високотехнологично медицинско 

оборудване, резервни части за апаратура, хигиенни материали, канцеларски материали и др. 

 На 9 май 2019 г. по разплащателна сметка на Дружеството постъпи сумата, включена в 

първата частична сметка за разпределение на приети вземания към Корпоративна търговска 

банка /н/ в размер на 1 025 хил. лв.; 

 Дружеството-майка осъди НЗОК за неизплатена надлимитна дейност. Постановлението 

на магистратите е лечебното заведение да получи от касата определената като надлимитна 

дейност за месец юни 2016 г. на стойност 448 390 лева, ведно със законната лихва за 

просрочието и разноските по делото. В изпълнение на постановеното през 2019 г. по сметка на 

Дружеството-майка постъпиха 448 390 лв. на 27 август  и 160 607,92 лв. на 30 декември.  

 Лечебното заведение получи капиталов трансфер от Министерство на здравеопазването 

за финансиране на обекти: „Основен ремонт на съдебномедицинско отделение и/или 

ремонт/изграждане на хладилни камери“ (87 хил. лв.), „Закупуване на задължително 

минимално оборудване на съдебномедицинско отделение (за секционна зала и амбулаторен 

кабинет), микроскоп с камера и софтуер и диагностичен микроскоп“ (39 хил. лв.), „Доставка и 

монтаж на диализни апарати“ (100 хил. лв.), „Закупуване на задължително минимално 

оборудване за хистологична лаборатория и токсикохимична лаборатория“ (110 хил. лв.), 

„Доставка и монтаж на SPECT/CT за нуждите на Клиника по нуклеарна медицина и 

метаболитна терапия към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна“ (1 000 хил. лв.) и „Ремонт и 

обзавеждане на Втора психиатрична клиника“ (177 хил. лв.). Към момента всички средства, 

предоставени от Министерство на здравеопазването, са усвоени; 

 През месец юли болницата стартира обществена поръчка по реда на Закона за 

обществените поръки за ремонт и пребазиране на Клиника по неврохирургия; 

 В края на месец декември УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна е инсталиран 

последният модел четвърта генерация робот  Da Vinci Xi. Това е най-модерната и най – 

напреднала компютърно асистирана технология за минимално инвазивни операции в България, 

която позволява да се използват последните генерации хирургичен инструментариум, чрез 

който се извършват изключително елегантни и щадящи пациента операции. По този начин се 

гарантира неговото бързо възстановяване с минимална травма, болка и следоперативен 

контрол, както и снижен риск от инфекции и по – добър козметичен резултат. Роботизираната 

хирургическа система Da Vinci Xi предоставя модификация, която позволява достъп до всички 

коремни квадранти без нужда от позициониране и репозициониране. Той е снабден с четири 

подвижни ръце, осигуряващи едновременен достъп до четири работни квадранта. Предимство 

на системата Da Vinci Xi е и наличието на тъчпад и гласов асистент. Центърът за роботизирана 

хирургия е създаден по проект съфинансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ и Европейски фонд за регионално развитие, съвместно с Медицински 

университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна. 

3. Основни финансови показатели 

Показатели 
2019г.  

хил. лв. 

2018 г. 

хил. лв. 

Изменение 

в % 

Нетни приходи от медицински дейности 115 900 110 925 4.49% 



  УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна 

 

 

Годишен доклад за дейността (продължение) 

 

7 

 

Други приходи 3 388 3 319 2.08% 

Оперативна печалба преди амортизации 9 729 11 610 -16.20% 

Оперативна печалба/(загуба) 2 421 3 691 -34.41% 

Счетоводна печалба/(загуба) 3 451 2 672 29.15% 

Нетна печалба/(загуба) 3 063 2 374 29.02% 

Капиталови разходи 3 850 3 939 -2.26% 

Нетекущи активи 43 418 46 981 -7.58% 

Текущи активи 30 192 23 465 28.67% 

Собствен капитал 50 339 47 276 6.48% 

Нетекущи пасиви 7 939 7 937 0.03% 

Текущи пасиви 15 381 15 298 0.54% 

 

Показатели 2019 г. 2018 г. 

Оперативна печалба преди амортизации/ Нетни приходи от 

медицински дейности 

8.39% 10.47% 

Оперативна печалба/Нетни приходи от медицински дейности 2.09% 3.33% 

Рентабилност на приходите от продажби (Нетна печалба/Нетни 

приходи от медицински дейности) 

2.64% 2.14% 

Рентабилност на собствения капитал 6.08% 5.02% 

Рентабилност на пасивите 13.13% 10.22% 

Капитализация на активите 4.16% 3.37% 

Коефициент на обща ликвидност 1.96 1.53 

Коефициент на бърза ликвидност 1.71 1.32 

Коефициент на абсолютна ликвидност 1.33 0.70 

Коефициент на финансова автономност 2.16 2.03 

Коефициент на задлъжнялост 0.46 0.49 

Основните финансови показатели през 2019 г. в сравнение с предходната година бележат  

положително изменение. 

Дружеството реализира положителен нетен резултат след данъци в размер на 3 063 хил. лв. 

(2018 г.: загуба 2 374 хил. лв.) 

Нетните приходи от медицински дейности са се увеличили спрямо 2018 г. с 4 975 хил. лв. 

Показател за много добра ликвидност е фактът, че текущите активи превишават текущите 

пасиви с 14 811 хил. лв. 

4. Рискови фактори и политика по управление на риска 

Рискове, свързани с дейността на Дружеството  

Основен риск за Дружеството би била евентуалната финансова нестабилност на Националната 

здравноосигурителна каса, която се явява основен партньор и платец на оказваните мецицински 

услуги. 

Други фактори, които застрашават финансовата независимост на Дружеството са: 

 Финансовата и икономическа нестабилност в национален мащаб; 

 Несигурна икономическа среда в отрасъла; 
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 Чести промени в законодателството; 

 Текучество и недостиг на работна сила (среден и помощен медицински персонал); 

 Поради спецификата и огромното социално значение на предлаганите услуги – все 

по-трудно синхронизиране между търсене и предлагане; 

 Репутацията на Дружеството може да бъде неблагоприятно засегната от невярна 

или подвеждаща информация; 

 Съдебни спорове или други извънсъдебни действия, които могат да имат 

неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството и финансовото му състояние. 

Управление на рисковете 

При осъществяване на дейността си Дружеството е изложено на различни финансови рискове: 

оперативен риск, кредитен риск, ликвиден риск и пазарен риск (включващ валутен риск, риск 

на паричните потоци, произтичащ от колебанията в размера на бъдещите парични потоци, 

свързани с финансов инструмент и ценови риск).  

Ръководството носи отговорността за установяване и управление на рисковете, с които се 

сблъсква Дружеството. Управлението на рисковете се извършва съгласно практиката на 

Министерството на здравеопазването и  има за цел да намали евентуалните неблагоприятни 

ефекти върху финансовия резултат на Дружеството. Системата за управлениена риска включва 

правила за дружествата от Министерство на здравеопазването, които дефинират персоналната 

и оперативна организация на системата за управление на риска, както и изискванията за 

докладване относно значителните рискове.  

Тази политика подлежи на периодична проверка с цел отразяване на настъпили изменения в 

пазарните условия и в дейността на Дружеството. 

Оперативен риск 

Оперативен е рискът от преки или косвени загуби, произтичащи от широк кръг от причини, 

свързани с процесите, персонала, дейността и инфраструктурата на  Дружеството, както и от 

външни фактори, различни от кредитни, пазарни и ликвидни рискове, произтичащи от правни и 

регулаторни изисквания и общоприети стандарти за корпоративно управление. Оперативни 

рискове възникват от всички операции на Дружеството. 

Целта на Ръководството е да управлява оперативния риск така, че да балансира между 

избягването на финансови загуби, увреждане на репутацията на Дружеството и най-доброто 

изпълнение на основните задачи и ефективността на разходите. Основната отговорност за 

разработване и прилагане на контроли за оперативния риск се възлага на Съвета на 

директорите. 

Практиката на Ръководството за управление на оперативния риск е в следните основни 

области: 

 Изисквания за подходящо разпределение на задълженията, включително 

оторизиране на сделки; 

 Изисквания за равняване и мониторинг на сделките; 

 Съответствие с регулаторните и други правни изисквания; 

 Документация за контрол и процедури; 

 Изисквания за периодична оценка на оперативните рискове и адекватността на 

контролите и процедурите за справяне с идентифицираните рискове; 

 Изисквания за докладване на оперативни резултати и предложените коригиращи 

действия; 
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 Изисквания за застраховане, с цел намаляване на риска; 

 Обучение и професионално развитие; 

 Изисквания за спазване на етични и бизнес стандарти. 

Кредитен риск 

Основните кредитни рискове, на които е изложено Дружеството са: 

 Реализиране на финансова загуба, в случаите на фалит на търговски банки, в които 

Дружеството поддържа наличен паричен ресурс по разплащателни сметки или депозити в лева 

и чуждестранна валута; 

 Реализиране на финансова загуба, в случаите на неизпълнение на договорените 

условия с Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса; 

 Реализиране на финансова загуба, в случаите на неизпълнение на договорни 

задължения на клиент (отписване на несъбираеми вземания) или доставчик (невъзможност за 

възстановяване на авансова платени суми). 

 

Поради подценяването на риска от неизпълнение на задължения от страна на търговски банки и 

неспазване на лимитите за разпределение на паричните средства през предходни периоди, 

Дружеството е отчело значителни загуби от обезценка на вземания от Корпоративна търговска 

банка АД /н/. През последните четири години ръководството насочва паричните ресурси към 

търговски банки, на които редовно следи кредитните рейтинги, както и стирктно се придържа 

към утвърдените лимити за разпределяне на максимум 25% от наличния паричен ресурс в една 

търговска банка. 

По отношение на клиентите – Министерство на здравеопазването и Националната 

здравноосигурителна каса, ръководството редовно следи за спазването на ежегодно 

договорираните условия, с цел избягване приложението на санкциониращите клаузи и 

реализирането на финансови загуби. 

По отношение на други клиенти Дружеството прилага минимизиращи риска правила като: 

включване на правила за прекратяване на договорните отношения,  обезпечаване на вземания 

чрез изискване за банкови гаранции и др. Ръководството упражнява стриктен контрол по 

отношение на вземанията, като не се допуска разсрочване на необезпечените експозиции за 

клиенти с нестабилен кредитен рейтинг. 

Ликвиден риск 

За минимизиране на риска Дружеството да не разполага с достатъчно средства, за да посрещне 

предстоящи плащания към свои кредитори или доставчици ръководството текущо следи 

падежите и контролира паричните потоци.  

Валутен риск 

Валутният риск се свързва с възможността приходите на Дружеството да бъдат повлияни от 

промените на валутния курс на лева спрямо други валути. Основните сделки на Дружеството са 

в български лева, не съществуват вземания и задължения в чуждестранна валута, поради което 

валутният риск е минимизиран. Дружеството поддържа минимални наличности парични 

средства в щатски долари, а ръководството прилага политика по управление на плащанията, 

която ограничава необходимостта от обмяна на валута при неизгодни валутни курсове. 
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Риск на лихвени равнища 

Лихвоносните активи на Дружеството са единствено парични средства по разплащателни 

сметки, които са с фиксиран лихвен процент, поради което приходите и оперативният паричен 

поток не са застрашени от евентуална промяна в пазарните нива на лихвите. 

Ценови риск 

Дейността на Дружеството не е силно зависима от циклични и сезонни промени. Цените на 

основните приходи от медицински услуги се регулират нормативно, което ги прави величина, 

непряко зависима от пазарните цени и техните промени. 

Приходите от наеми, административни и други услуги генерират риск по отношение на 

възможни промени в ценовите равнища на тези услуги. Тези рискове се минимизират чрез 

включване на клаузи за актуализация на цените на услугите при промяна в ценоразписа на 

болницата и чрез времево ограничаване /обичайно договорите за услуги са едногодишни, а 

наемните – тригодишни/. Приходите от тези услуги формират под 1% от всички приходи на 

Дружеството. 

За минимизиране на риска, възникващ при промяна в цените на медикаментите и 

консумативите, реимбурсирани от Националната здравноосигурителна каса, в сключваните 

между Дружеството и доставчиците договори се предвижда възможност за корекция при  

промяна от срана на реимбурсиращия орган.   

Управление на капиталовия риск 

Адекватното управление на капиталовия риск има за цел осигуряването на възможността 

Дружеството да генерира достатъчно средства за осигуряването на оперативната дейност в 

прогнозируем времеви интервал. 

5. Резултати от дейността през 2019 г. 

Оперативни резултати 

Приходи 

Приходи от оперативна дейност 
2019г.  

хил. лв. 

2018 г.  

хил. лв. 

Изменение  

в % 

Нетни приходи от медицински дейности 115 900 110 925 4.49% 

Други приходи 3 388 3 319 2.08% 

Промени в наличностите на продукция               3  - - 

Общо приходи от оперативна дейност 119 291 114 244 4.42% 

 

Нетни приходи от медицински 

дейности 

2019г.  

хил. лв. 

2018 г.  

хил. лв. 

Изменение  

в % 

Относителен 

дял за 2019 г. 

Приходи от РЗОК 96 982 95 538 1.51% 83.68% 

Приходи от Министерство на 

здравеопазването за текущата 

дейност 

6 491 6 238 4.06% 5.60% 

Приходи от доплащане от 

пациенти за медицински изделия 

4 387 3 750 16.99% 3.79% 

Приходи от  медицински услуги, 2 998 2 614 14.69% 2.59% 
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заплатени по ценоразпис, по 

договор   

Приходи от избор на лекар/екип  1 745 939 85.84% 1.51% 

Медицински изделия 

реимбурсирани от НЗОК директно 

на доставчиците 

1 554 - - 1.34% 

Приходи от НЗОК за лечение на 

деца 

336 - - 0.29% 

Приходи от потребителски такси 342 303 12.87% 0.30% 

Приходи от клинични изпитвания 264 418 -36.84% 0.23% 

Приходи за кръв и кръвни 

продукти от РЦТХ 

256 254 0.79% 0.22% 

Приходи от обучение на 

медицински специалисти 

200 214 -6.54% 0.17% 

Приходи от подобрени битови 

условия на пациентите 

187 71 163.38% 0.16% 

Приходи от Фонд лечение на деца 

при МЗ 

86 468 -81.62% 0.07% 

Приходи от административни 

такси по клинични изпитвания 

72 118 -38.98% 0.05% 

Общо Нетни приходи от 

медицински дейности 

115 900 110 925 4.49% 100.00% 

 

Други приходи 
2019г.  

хил. лв. 

2018 г.  

хил. лв. 

Изменение  

в % 

Относителен 

дял за 2019 г. 

Приходи от правителствени 

дарения за дълготрайни 

материални активи 

891 901 -1.11% 26.30% 

Приходи от правителствени 

дарения за текущата дейност 

82 82 0.00% 2.42% 

Приходи от дарения на трети лица 

за дълготрайни материални активи 

216 208 3.85% 6.38% 

Приходи от дарения на трети лица 

за текущата дейност 

518 699 -25.89% 15.29% 

Приходи от наеми 545 557 -2.15% 16.09% 

Приходи от такса автовход 539 426 26.53% 15.91% 

Приходи от административни и 

други услуги 

321 262 22.52% 9.47% 

Приходи от гаранции, неустойки, 

обезщетения и съдебни дела 

149 48 210.42% 4.40% 

Приходи от  вендинг телевизори 82 84 -2.38% 2.42% 

Приходи от такси за 

административно обслужване на 

договори 

29 24 20.83% 0.86% 

Отписани задължения 9 6 50.00% 0.27% 

Приходи от продажба на 

отпадъчни и бракувани материали 

5 2 150.00% 0.14% 

Излишъци от инвентаризации  2 9 -77.78% 0.05% 
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Заприходени полезни материали 

при бракуване на активи 

- 8 -100.00% 0.00% 

Приходи от продажба на ДМА - 3 -100.00% 0.00% 

Общо други приходи 3 388 3 319 2.08% 100.00% 

 

При анализиране структурата на приходите трябва да се обърне внимание на двата основни 

източника на финансиране - Националната здравноосигурителна каса и Министерство на 

здравеопазването. 

 Приходите по договор с НЗОК бележат ръст от 1.51%, от 95 538 хил. лв. през 2018 г. 

на 96 982 хил. лв. през 2019 г. Те се характеризират със следните особености: 

 Приходите от отчетените клинични пътеки през 2019 г. са 49 879 хил. лв., което е с 

3,90% повече в сравнение с 2018 г., когато са били 48 007 хил. лв. Това е доказателство за 

стриктното спазване от лечебното заведение на заложените в договора с НЗОК обеми дейности; 

 При приходите от отчетените медицински изделия, заплащани от НЗОК се отчита 

същестен спад от 44,93%. През 2019 г. те са били 2 645 хил. лв., а през 2018 г. - 4 803 хил. лв. 

Това се дължи на факта, че от средата на 2019 г. НЗОК започна да реимбурсира същестена част 

от  горните директно на доставчиците.; 

 Отчита се нарастване с 10,96% на сумата за онкомедикаменти, заплащани от НЗОК 

от 24 669 хил. лв. през 2018 г. на 27 373 хил. лв. през 2019 г. Това се дължи на липсата на 

ограничения от НЗОК при изпълнението и отчитането на този показател; 

 

Когато се анализира дейността на лечебното заведение по договора с НЗОК трябва да се 

отбележи, че тази дейност се реализира при строго спазване на фиксираните от НЗОК за 2019 г. 

месечни обеми дейност. 

 

Средствата, получените по договора за финансиране с Министерство на здравеопазването 

(заедно с правителствените дарения за дълготрайни материални активи) бележат ръст от 3.84% 

от 6 509 хил. лв. през 2018 г. на 6 759 хил. лв. през 2019 г. При разглеждане на структурата им 

прави впечатление следното: 

 

 Отчита се увеличение на обслужените психичноболни пациенти с 2,62% от 2 823 

през 2018 г. на 2 897 през 2019 г.Приходите от дейността – от 2 174 хил. лв. през 2018 г. се 

увеличават на 2 721 хил. лв. през 2019 г., т. е. отчита се ръст от 25,16%. Начинът на 

финансиране на тази дейност е определен в Наредба № 3 от 05.04.2019 г. за медицинските 

дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерство на 

здравеопазването субсидира лечебните заведения и за критериите и реда за субсидиране на 

лечебните заведения през 2019 г.; 

 Спад от 9,15% се отчита в експертната дейност. Издадените през 2018 г. експертизи 

на ТЕЛК са 4 770 при 4 370 през 2019 г. Изплатените за тях средства отчитат спад от 3,28% от 

122 хил. лв. през 2018 г. на 118 хил. лв. през 2019 г.; 

 През 2019 г. постъпилите средства от Министерството на здравеопазването за 

обслужените пациенти със спешни състояния, които не са хоспитализирани в същото лечебно 

заведение са в размер на 910 хил. лв., което е с 95.28% повече в сравнение с 2018 г., когато са 

били 466 хил. лв. През 2019 г. обслужените в спешния кабинет на лечебното заведение и 

нехоспитализирани пациенти са 15 156 при регистрирани през 2018 г. 14 060или отчетен е ръст 

от 7,79%, но при увеличение на общия брой преминали през спешните отделения; 

 Съгласно действащата през 2019 г. Наредба № 3 от 05.04.2019 г. за медицинските 

дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерство на 
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здравеопазването субсидира лечебните заведения и за критериите и реда за субсидиране на 

лечебните заведения през 2019 г.са получени за амбулаторно и стационарно обслужване на HIV 

позитивни пациенти 128 хил. лв. През 2018 г. средствата са били 125 хил. лв. или се отчита се 

ръст от 2,4%; 

 През 2019 г. от трансплантационна и експлантационна дейност лечебното заведение 

отчита приходи в размер на 2 100 хил. лв. През 2018 г. отчетените приходи са в размер на 2 332 

хил. лв. Приходите от тази дейност бележат спад от 9,95%; 

 За осигуряване на лекарствени продукти за лечение на животозастрашаващи 

кръвоизливи при пациенти с вродени коагулопатии съгласно Договора за финансиране с 

Министерството на здравеопазването, лечебното заведение е получило през 2018 г. средства в 

размер на 146 хил. лв. През 2019 г. финансирането на горните се пое от Здравна каса; 

 Държавната доставка на медицински консумативи и лекарствени продукти през   

2019 г. възлиза на 108 хил. лв. при получени през 2018 г. 239 хил. лв. или отчита се намаление с 

54,81%. 

 

Разходи 

Разходи за оперативната дейност 
2019 г.  

хил. лв. 

2018 г.  

хил. лв. 

Изменение  

в % 

Относителен 

дял за 2019 г. 

Промени в наличностите на 

продукция 

-  2 -100.00% 0.00% 

Разходи за материали 57 966 55 360 4.71% 49.60% 

Разходи за външни услуги 4 639 4 159 11.54% 3.97% 

Разходи за персонала 47 026 42 298 11.18% 40.24% 

Разходи за амортизация  7 308 7 919 -7.72% 6.25% 

Други разходи            (69) 815 -108.47% -0.06% 

Общо разходи за оперативната 

дейност 

 

116 870 

 

110 553 

 

5,71% 

 

100.00% 

 

Разходи за материали 
2019 г.  

хил. лв. 

2018 г.  

хил. лв. 

Изменение  

в % 

Относителен 

дял за 2019 г. 

Медикаменти 34 748 32 161 8.04% 59.95% 

Медицински консумативи 19 065 19 278 -1.10% 32.89% 

Ел.енергия 1 323 1 230 7.56% 2.28% 

Резервни части и консумативи 538 549 -2.00% 0.93% 

Топлоенергия 439 438 0.23% 0.76% 

Храна 364 380 -4.21% 0.63% 

Вода 420 404 3.96% 0.72% 

Кръв и кръвни продукти 399 379 5.28% 0.69% 

Стопански материали 174 147 18.37% 0.30% 

Стволови клетки 171 90 90.00% 0.30% 

Хигиенни материали 130 128 1.56% 0.22% 

Канцеларски материали 74 61 21.31% 0.13% 

Медицински газове 48 63 -23.81% 0.08% 

Постелочен инвентар, работно 

облекло 

38 21 80.95% 0.06% 

Горива и смазочни материали 29 31 -6.45% 0.05% 
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Други 6 - - 0.01% 

Общо разходи за материали 57 966 55 360 4.71% 100.00% 

 

Основните материали в дейността са медикаменти и медицински консумативи. През 2019 г. 

Дружеството се снабдява основно с материали чрез дъщерното си дружество „Света Марина 

Фарма“ ЕООД. 

 

Разходи за външни услуги 

 
2019 г.  

 хил. лв. 

2018 г.  

 хил. лв. 

Изменение  

в % 

Относителен 

дял за 2019 г. 

Поддръжка на активи и медицинска 

апаратура 

1 744 1 353 28.90% 37.59% 

Транспортни услуги 602 627 -3.99% 12.98% 

Пране 455 407 11.79% 9.81% 

Медицински услуги 392 356 10.11% 8.45% 

Ремонт на медицинска апаратура и 

оборудване 

302 383 -21.15% 6.51% 

Поддръжка програмни продукти и 

компютри 

212 187 13.37% 4.57% 

Поддръжка на топлоцентрала 211 204 3.43% 4.55% 

Наем на материални активи 128 115 11.30% 2.76% 

Застраховки 97 88 10.23% 2.09% 

Ремонт на сгради 83 98 -15.31% 1.79% 

Охрана 75 10 650.00% 1.62% 

Комуникационни услуги 72 61 18.03% 1.55% 

Представяния медии, PR услуги 22 28 -21.43% 0.47% 

Банкови такси по преводи 19 15 26.67% 0.41% 

Събиране, транспортиране и 

обезвреждане на отпадъци 

17 13 30.77% 0.37% 

Дозиметричен контрол 15 15 0.00% 0.32% 

Квалификация на персонала 13 12 8.33% 0.28% 

Юридически услуги 11 15 -26.67% 0.24% 

Профилактика 8 11 -27.27% 0.17% 

Снегопочистване 5 9 -44.44% 0.11% 

Други 156 152 2.63% 3.36% 

Общо разходи за външни услуги 4 639 4 159 11.54% 100.00% 

 

Разходи за персонала 
2019 г. 

хил.лв. 

2018 г. 

хил.лв. 

Изменение 

в % 

Относит. 

дял за 

2019 г. 

Разходи за заплати по трудови договори 39 062 35 405 10,33% 83,06% 

Разходи за заплати по договори за 

управление на ключовия ръководен 

персонал 

 

177 

 

135 

 

31,11% 

 

0,38% 

Разходи за заплати по граждански 

договори 

196 171 14,62% 0,42% 
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Компенсируеми отпуски 32 (88) -136,36% 0,07% 

Обезщетения при пенсиониране 274 295 -7,12% 0,58% 

Разходи за пенсионно и социално 

осигуряване  върху текущите 

възнаграждения на персонала 

6 862 6 282 9,23% 14,59% 

Разходи за пенсионно и социално 

осигуряване  върху компенсируемите 

отпуски 

 

6 

 

(16) 

 

-137,50% 

 

0,01% 

Обезщетения 111 117 -5,13% 0,24% 

Актюерски (печалби)/загуби при 

пенсиониране 

306 (3)  0,65% 

Общо разходи за персонала 47 026 42 298 11,18% 100,0% 

 

Други разходи 
2019 г.  

хил. лв. 

2018 г.  

хил. лв. 

Изменение  

в % 

Относителен 

дял за 2019 г. 

Обезценки/(сторнирани обезценки) 

на търговски и други вземания 

 

-450 

 

240 

 

-287.50% 

 

652.17% 

Данък сгради и такса смет 246 252 -2.38% -356.52% 

Представителни разходи 30 24 25.00% -43.48% 

Брак на ДМА 28 20 40.00% -40.58% 

Социални разходи 20 19 5.26% -28.99% 

Брак на материални запаси 13 46 -71.74% -18.84% 

Командировки 13 14 -7.14% -18.84% 

Други държавни, общински и 

нотариални такси 

8 13 -38.46% -11.59% 

Данъци върху разходите по ЗКПО 5 4 25.00% -7.25% 

Други общински данъци /пътен, 

дарение/ 

5 3 66.67% -7.25% 

Провизии по съдебни дела 2 152 -98.68% -2.90% 

Санкции 7 20 -65.00% -10.13% 

Други 4 8 -50.00% -5.80% 

Общо разходи за външни услуги            (69) 815 -108.47% 100.00% 

 

Общо разходите за оперативна дейност бележат ръст от 5,71% от 110 553 хил. лв. през 2018 г. 

на 116 870 хил. лв. При разглеждане структурата на разходите прави впечатление следното: 

 Разходите за материали бележат ръст от 4,71% като относителният им дял от общите 

разходи е 49,60%. Това е доказателство за стремежа на Ръководството да упражнява строг 

контрол при плануването, заявяването и изразходването на материалите, имащи пряко 

отношение към лечебно-диагностичната дейност. Забелязва се незначителното увеличение на 

разходите за медикаменти от 8,04% при относителен дял 59,95% на този разход от общите 

разходи за материали през 2019 г., докато разходите за медицински консумативи отчитат 
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процентно намаление от 1,10%. При разходите за електроенергия, които представляват 2,28% 

от разходите за материали се отчита увеличение от 7,56% спрямо 2018 г.; 

 Разходите за външни услуги са с относителен дял от 3,97% от общите разходи за 

оперативна дейност. Техният ръст е от 11,54%. Това се дължи основно на разходите за 

поддръжката на активи и медицинска апаратура, чиито относителен дял от разходите за 

външни услуги е 37,59%. Отчита се нарастване от 28,90%, което е в резултат на 

необходимостта от поддръжка на големия брой високоспециализирана апаратура, с която 

разполага лечебното заведение; 

 Разходите за персонал бележат ръст от 11,18% при относителен дял от общите разходи 

за оперативна дейност за 2019 г. от 40,24%. Увеличението се дължи на промяната на размера на 

минималната работна заплата от януари 2019 г., както и на допълнителното материално 

стимулиране. Трудовите възнаграждения са основно средство за мотивация на персонала и 

начин за справедливо оценяване на високоспециализирания медицински труд. Това е начин за 

регулиране на текучеството на медицинските специалисти в лечебното заведение; 

 Разходите за амортизации имат относителен дял от 6,25% от общите разходи за 

оперативна дейност през 2019 г. При тях се отчита спад от 7,72%; 

 Други разходи отчитат спад от 108,47% през 2019 г. при относителен дял от общите 

разходи за оперативна дейност -0,06%. Това се дължи основно на спечеленото дело с НЗОК за 

надлимитната дейност през 2016 г. и получената сума по обезцененото вземане в  размер на  

448  хил. лв. Събрани са обезценени вземания и от други клиенти в размер на 2 х. лв.  

При така формираните разходи, стойностите на показателите, характеризиращи дейността на 

стационарите, придобиват следния вид: 

 

 Стойност на един лекарстводен – 112,70 лв. при 105,46 лв. за 2018 г.; 

 Стойност на ден за медицински консумативи – 61,83 лв. при 63,22 лв. за 2018 г.; 

 Стойност на един храноден – 1,18 лв. при 1,24 лв. за 2018 г.; 

 Стойност на един леглоден –379,05 лв. при 362,53 лв. за 2018 г.; 

 Разход за един пациент –2 069,71 лв. при 1 999,35 лв. за 2018 г. 

 

Финансови приходи и разходи 

Финансови приходи 
2019 г.  

хил. лв. 

2018 г.  

хил. лв. 

Изменение  

в % 

Относителен 

дял  

за 2019 г. 

Приходи от лихви по банкови 

сметки 

3 4 -25.00% 0.29% 

Положителни валутни курсови 

разлики 

2 2 0.00% 0.19% 

Приходи от съучастия 2 1 100.00% 0.19% 

Приходи от обезценени вземания 

от КТБ АД (н) 

1 025 - - 99.33% 

Общо финансови приходи 1 032 7 14 642.86% 100.00% 

 

На 9 май 2019 г. по разплащателна сметка на Дружеството постъпи сумата, включена в първата 

частична сметка за разпределение на приети вземания към Корпоративна търговска банка /н/ в 

размер на 1 025 хил. лв. 
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Финансови разходи 
2019 г.  

хил. лв. 

2018 г.  

хил. лв. 

Изменение  

в % 

Относителен 

дял  

за 2019 г. 

Провизия за очаквани кредитни 

загуби от вземания по парични 

деозити и разплащателни сметки  

- 1 025 -100.00% 0.00% 

Отрицателни валутни курсови 

разлики 

2 1 100.00% 100.00% 

Общо финансови разходи 2 1 026 -99.81% 100.00% 

 

Активи, пасиви и собствен капитал 

Активи 

 

2019г.  

хил. лв. 

2018 г.  

хил. лв. 

Изменение  

в % 

Относителен 

дял на активите 

за  2019 г. 

Нетекущи активи 

Имоти, машини и съоръжения 41 540 44 703 -7.08% 56.40% 

Нематериални активи 562 753 -25.37% 0.76% 

Инвестиции в дъщерни 

дружества 

260 260 0.00% 0.35% 

Активи по отсрочени данъци 1 056 1 265 -16.52% 1.43% 

 43 418 46 981 -7.58% 58.94% 

Текущи активи 

Материални запаси 3 967 3 301 20.18% 5.39% 

Търговски и други вземания  8 383 10 702 -21.67% 11.38% 

Парични средства 17 842 9 462 88.56% 24.22% 

Общо текущи активи 30 192 23 465 28.67% 40.99% 

Разходи за бъдещи периоди 49 65 -24.62% 0.07% 

Общо активи 73 659 70 511 4.46% 100.00% 

 

Собствен капитал 
2019г.  

 хил. лв. 

2018 г.  

хил. лв. 

Изменение  

в % 

Относителен 

дял на 

капитала 

за  2019 г. 

Регистриран  капитал 48 487 48 487 0.00% 96.33% 

Законови резерви 1 496 1 258 18.92% 2.97% 

Резерви 2 069 2 069 0.00% 4.11% 

Натрупана печалба/(загуба) от 

минали години 

       (4 776)        (6 912) -30.90% -9.49% 

Текуща печалба/(загуба) 3 063 2 374 29.02% 6.08% 

 50 339 47 276 6.48% 100.00% 
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Пасиви 
2019г.  

хил. лв. 

2018 г.  

хил. лв. 

Изменение  

в % 

Относителен 

дял на пасивите 

за  2019 г. 

Нетекущи пасиви 

Финансирания 4 445 5 023 -11.51% 19.06% 

Провизии за пенсионни 

обезщетения 

3 494 2 914 19.90% 14.98% 

 7 939 7 937 0.03% 34.04% 

Текущи пасиви 

Търговски и други задължения 9 213 9 460 -2.61% 39.51% 

Задължения към персонала 2 904 2 830 2.61% 12.45% 

Данъчни и осигурителни 

задължения 

1 298 1 233 5.27% 5.57% 

Финансирания 1 966 1 775 10.76% 8.43% 

 15 381 15 298 0.54% 65.96% 

Общо пасиви 23 320 23 235 0.37% 100.00% 
 

 Намалението на „търговски и други вземания“ от 21,67% при относителен дял от 

11,38% в стойността на всички активи се дължи най-вече на предплатена дейност за месец 

декември от Здравна каса в размер на 3 166  хил.лв. При перо „парични средства“ се отчита 

съществено увеличение от 88,56%. Дължи се основно на повечето заработени приходи, 

положените усилия от Ръководството за заделяне на средства за предстоящи инвестиции и  

гореописания авансов превод; 

 

 Търговските и други задължения на лечебното заведение бележат спад от 2,61% при 

относителен дял в общо пасиви за 2019 г. в размер на 39,51%. Съществено намаление бележат 

задълженията към доставчици, вкл. дъщерни дружества: 7 197 хил. лв. в края на 2019 г. при 8 

459 хил. лв. към края на 2018 г. За двата съпоставими периода се отчита липса на просрочени 

задължения. Ръст има в задължението във връзка с предоставените от Министерство на 

здравеопазването средства за капиталови разходи: 1 512 хил. лв. в края на 2019 г. при 126 хил. 

лв. към края на 2018 г. Очакванията са предстоящите инвестиции с предоставените държавни 

средства да се отразят благоприятно върху дейността на дружеството.  

 Задълженията към доставчици на медикаменти към 31.12.2019 г. са 3 244 хил. лв. За 

същия период на 2018 г. те са били 4 019 хил. лв., т. е. отчита се намаление от 23,89%; 

 Задълженията към доставчици на медицински изделия и консумативи към 31.12.2019 

г. възлизат на 2 838 хил. лв., което е с 7,01% по-малко в сравнение с 2018 г., когато са 

били 3 037 хил. лв.  

Парични потоци 

Парични потоци 
2019г.  

хил. лв. 

2018 г.  

хил. лв. 

Нетни парични потоци от оперативна дейност 9 713 6 179 

Нетни парични потоци от инвестиционна дейност        (2 361)        (3 908) 

Нетни парични потоци от финансова дейност 1 028 4 

Ефект от промяна на валутните курсове                -  1 

Нетно изменение на паричните средства        8 380         2 276  

Парични средства на 1 януари 9 462 7 186 

Парични средства на 31 декември 17 842 9 462 
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Съгласно действащия договор за управление през 2019 г. бяха реализирани следните натурални 

и стойностни показатели, характеризиращи дейността на Дружеството: 

 Коефициент на ефективност на разходите - 1,03; 

 Използване на легловия фонд - 64,68%; 

 Среден престой на преминал болен - 5,46; 

 Времетраене на един оборот на материалните запаси в дни -10,87; 

 Коефициент на абсолютна ликвидност -1,33. 

Дружеството, както и дъщерните дружества не са сключвали договори за заем в качеството си 

на заемополучател или заемодател. Сделките със свързаните лица по вид, стойност и неуредени 

разчети към края на представените периоди са оповестени в приложение 32 от финансовия 

отчет. 

Резултати от медицинската дейност  

УМБАЛ „Света Марина” ЕАД - Варна непрекъснато се стреми да оптимизира обема на 

дейността и да разгръща капацитета си. Всяка година се увеличава броят на сключените 

клинични пътеки към НЗОК. За 2019 г. до 01.07.2019 г. те са 246 на брой, а след подписан 

Анекс с НЗОК клинични пътеки бяха разделени на две - за деца и възрастни и общият брой на 

клинични пътеки достигна 283 броя, обхващащи почти всички специалности, с изключение на 

очни болести, изгаряния, акушерство и гинекология. 

През 2019 г. се наблюдава оптимизиране на количествените и качествени показатели на 

лечебното заведение, както следва: 

Среден брой легла 

През 2019 г. лечебното заведение разполага със среден брой от 1 306 легла, като се отчита 

намаление от 2,83% спрямо 2018 г., когато са били 1 343.Лечебното заведение е с III-то ниво на 

компетентност и приема най-тежките случаи от региона. При екстремни ситуации има 

възможност за разкриване на допълнителни бройки. УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна е 

най-големият болничен комплекс в Североизточна България, като за последните години е 

акредитирана четири пъти с най-високата възможна оценка - отлична за срок от 5 години. 

Легловият фонд в болницата отговаря изцяло на критериите на Министерство на 

здравеопазването за Нивата на компетентност. 
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Брой преминали болни 

За периода 2017 г. - 2019 г. се наблюдава увеличение на потока болни, обслужени в лечебното 

заведение. През изминалата 2019 г. пациентопотокът се увеличил с 2,12%, предвид III-тото 

ниво на компетентност на лечебното заведение, квалифицираните специалисти, които работят, 

високотехнологичната апаратура. 

 

 
 

Среден престой 

Средният престой в лечебното заведение е оптимизиран до 5,5 дни през 2019 г., като бележи 

запазване на стойността спрямо 2018 г.  

 

2019 г. 

2018 г. 

2017 г. 

1 306 
1 343 

1 392 

Среден брой легла 

2019 г. 

2018 г. 

2017 г. 

56 467 

55 295 

53 379 

Преминали пациенти 
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Оборот на едно легло 

Реализираното през 2019 г. увеличение на оборота на едно легло с 5,37% се дължи на 

увеличения брой преминали болни, случаите с тежка патология от региона и др. 

 

 

Леглодни 

През 2019 г. реализираните леглодни са увеличени с 1,10% спрямо 2018 г. Реализираното 

увеличение се дължи на ръста на преминалите болни, сложността на случаите, които са най-

тежките от региона и заболеваемостта на населението. 

 

2019 г. 

2018 г. 

2017 г. 

5,50 
5,50 

6,20 

Среден престой 

2019 г. 

2018 г. 

2017 г. 

43,20 

41,00 

38,35 

Оборот на едно легло 
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Оперативна активност и брой операции  

УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна разполага с 15 зали, от които 14 - операционни и 1 

цистоскопна. Отчита се намаление от3,75%.  

 

Леталитет 

През 2019 г. леталитетът в лечебното заведение е 3,20%, което бележи ръст с 0,10% спрямо 

2018 г., когато е бил 3,10%. В последните години се наблюдава ръст на леталитета, но трябва да 

се има предвид пациентският контингент - най-критичните и най-тежки случаи в региона, 

хоспитализирани в болница с III-то ниво на компетентност и високотехнологична апаратура. 

 

2019 г. 

2018 г. 

2017 г. 

308 321 

304 955 

330 721 

Леглодни 

2019 г. 
2018 г. 

2017 г. 

12 117 12 571 13 404 

81,10 
82,96 

82,70 

Брой операции и оперативна активност 

Брой операции 

Оперативна активност в 

% 



  УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна 

 

 

Годишен доклад за дейността (продължение) 

 

23 

 

 

Трансплантационна и експлантационна дейност  

Във връзка с отчитането на дейностите по трансплантация и експлантация за 2018 г.  основни 

аспекти са: 

 В Клиника по нефрология са проследявани 38 бъбречно-трансплантирани пациента. 

При тях не са регистрирани сериозни странични явления като компликации в 

посттрансплантационния период; 

 Възникнали са 7 донорски ситуации, от които реализирани са 3; 

 Осъществени 48 трансплантации на стволови клетки, от които 34 автоложни и 14 

алогенни; 

 Активности по тъканно донорство и трансплантации не са осъществявани. 

Административно-стопанска дейност 

Като значими събития, осъществени през 2019 г. по Направления се отличават: 

„Маркетинг, договори, техническо и информационно обезпечаване“, включващо Отдел 

„Маркетинг и медицински консумативи“, „Лекарствени продукти“, Отдел „Обслужване на 

медицинска и немедицинска апаратура“ (от 01.02.2019 г.) разделен на два отдела - „Техническа 

поддръжка на апаратура“ и „Информационно обезпечаване“) и Отдел „Обществени поръчки и 

договори“. 

През 2019 г. бяха проведени 24 процедури по реда на Закона за обществените поръчки. 

Поръчването, доставянето, изписването и отчитането на медицински изделия и консумативи се 

извъшват при строго спазване на нормативната уредба на страната и утвърдените вътрешни 

правила на лечебното заведение – по действащи договори от проведени процедури през 2017 г. 

и 2018г., както и по договор от януари 2019г., сключен по реда на чл. 14, ал. 1, т. 5 между 

УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД и дъщерното дружество „Света Марина Фарма“ ЕООД. 

За обезпечаване работата на функциониращата на територията на УМБАЛ “Света Марина” 

ЕАД медицинска и немедицинска апаратура продължава работата с повече от 10 фирми за 

сервизно абонаментно обслужване на основните апарати и инсталации. Въпреки изтеклия 

гаранционен сервиз високотехнологичните апарати в лечебното заведение, са добре 

2019 г. 

2018 г. 

2017 г. 

3,20 

3,10 

2,96 

Леталитет 
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сервизирани работят на пълен капацитет. Успешно са проведени обществени поръчки и са 

сключени договори за сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на УМБАЛ 

„Света Марина“ ЕАД, за период от две години; абонаментно сервизно обслужване с включени 

резервни части, вкл. уникални такива на мултимодален линеен ускорител с многолистен 

колиматор Elekta VersaHD в комплект с верификационна, планираща и локална мрежа за обмен 

на лъчетерапевтична информация в Клиника по лъчелечение, за период от три години; пълна 

сервизна поддръжка на автоматизиран робот за разтваряне на цитостатици APOTECAchemo с 

включени резервни части и консумативи за период от три години; абонаментно сервизно 

обслужване с включени резервни части, вакуумни елементи и консумативи на два броя 

мултимодални линейни ускорители с многолистен колиматор CLINAC IX ведно с локална 

мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация модел ARIA и система за планиране на 

лъчелечението модел ECLIPSE в Клиника по лъчелечение за период от пет години; сервизно 

обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10 към Клиника по нуклеарна медицина и 

метаболитна терапия за период от една година. 

По сключените договори се извършват периодично инструктажи от сервизните инженери, 

насочени към подобряване на знанията и уменията на персонала за работа с апаратурата. С цел 

недопускане прекъсването на работата на медицинската апаратура от особена важност, са 

осигурени непрекъсваеми токозахранващи устройства.  

Поръчването, доставянето, изписването и отчитането на медицинските изделия и консумативи 

се извъшват при строго спазване на нормативната уредба и утвърдените вътрешни правила на 

лечебното заведение. 

Успоредно с горното, отделът отговаря за постепенната подмяна с по-ефективна или снемане 

от експлоатация на медицинска апаратура с по-високи разходи за поддръжка или такава, 

използваща скъпи консумативи. Цели се въвеждане на високотехнологична апаратура с оглед 

понижаване на разхода за поддръжка и повишаване възможностите и качеството на лечебно-

диагностичния процес.  

През изминалата година отдела започна да работи по изпълнението на заявките с дъщерното 

дружество „Света Марина Фарма“ ЕООД, като успешно реорганизира дейността си, съгласно 

новите изисквания към документооборота.  

Беше създадена необходимата организация и бяха закупени следните по-значими апарати и 

оборудване: 

За нуждите на Клиниката по нуклеарна медицина и метаболитна терапия на УМБАЛ „Света 

Марина” ЕАД, беше закупена модулна CPECT - CT диагностична система.  

За нуждите на Клиника по анестезиология и интензивно лечение беше доставен, монтиран и 

пуснат в експлоатация два броя нови анестезионно - мониторни комплекса, а също беше 

закупен видеоларингоскоп за трудна интубация. 

За нуждите на Клиника по съдебна медицина беше доставен нов газхроматографски апарат за 

определяне на етилов и метилов алкохол в кръвта, а също ротационен микротом и 2бр. 

различни по предназначение микроскопи, всички с целево финансиране от МЗ. 

За Клиниката по хепатогастроентерология бяха закупени ехографски апарат с комплект 

трансдюсери и апарат за дезинфекция на ендоскопи. 

За Клиниката по нефрология и диализа бяха закупени 6 бр. диализни апарати. 
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За Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти към Втора клиника по неврология беше 

закупен нов доплер – сонограф с комплект трансдюсери. 

За Оперативно отделение към Първи клиника по хирургия беше закупен нефроскоп. 

Особено внимание се обръща на хигиената на труда. Чрез подмяна на апаратурата или промени 

в методиките се снижават концентрациите на вредни вещества или се премахва вредното им 

въздействие върху персонала. 

През изминалата 2019 г. Отдел в „Техническа поддръжка на апаратура“ бяха извършени 

следните дейности: 

Контрол на изпълнението на действащите сервизни договори за поддръжка на медицинска 

апаратура, а именно: 

- Следи за качественото изпълнение на ремонтните дейности; 

- Извършването на необходимите профилактики; 

- Следи се за коректното издаване на финансови и технически документи, свързани с 

изпълнението на договорите; 

- При необходимост от подмяна на резервни части подготвя и съгласува и придвижва 

документацията, необходима за закупуване; 

- Следи за качеството и коректността на доставките на резервни части,  материали и 

консумативи, свързани с ремонтните дейности по медицинската апаратура.  

Апаратите, за които няма сключен договор за сервиз се поддържат от  инженерите в отдела 

като за целта се поддържа обособено работно място за извършване на дребни ремонти. 

В резултат на дейността на Отдел „Лекарствени продукти“ бяха реализирани доставки, 

закупени лекарствени средства, както следва: 

 2019 г. 

хил.лв. 

2018 г. 

хил.лв. 

2017 г. 

хил.лв. 

2016 г. 

хил.лв. 

Закупени със собствени 

средства 

5 195 5 151 4 922 5 128 

Онкология 27  810 26 336 24 704 23 729 

Хемодиализа 650 534 504 484 

Кръвни фактори 499 161 93 304 

По държавна доставка 

/Наредба 34/ 

2 038 2 025 2 167 2 475 

Дарения 403 167 381 378 

Мостри 51 101 11 50 

ОБЩО 36 646 34 475 32 782 32 548 

 

 

 

 



  УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна 

 

 

Годишен доклад за дейността (продължение) 

 

26 

 

Отпуснати от Болнична аптека, лекарствени средства, както следва: 

 2019 г. 

 хил.лв. 

2018 г. 

 хил.лв. 

Закупени със собствени средства 5 201 5 123 

Онкология 27 789 25 695 

Хемодиализа 598 534 

Кръвни фактори 538 154 

Дарения 229 316 

Мостри 45 63 

ОБЩО 34 400 31 885 

 

Това увеличение се дължи на включването на нови позиции в позитивния лекарствен списък на 

НЗОК и на разширяване на критериите за прилагане на част от медикаментите, включени в 

него. УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна е едно от лечебните заведения определени за 

проследяване на ефекта от терапията с медикаменти посочени в списъка на НЗОК  за лечение 

на онкологични заболявания. Тези медикаменти могат да бъдат отпускани единствено от 

посочените лечебни заведения. 

Снабдяването на Болничната аптека с необходимите видове и количества медикаменти се 

осъществява ежемесечно, съгласно заявка, изготвена от Лекарствената комисия, съобразно 

потребностите, наличностите от медикаменти към момента на изготвянето на заявката и 

съотетно финансовите възможности на дружеството.  

Заявката за онкологичните медикаменти се изготвя в срок до 25-то число на месеца, 

предхождащ заявката въз основа на предоставените от онкологичните клиники списък на 

болните, датите на тяхното постъпване в лечебното заведение и определената терапевтична 

схема В случай на промяна в утвърдената от онкологичната комисия терапевтична схема или за 

новодиагностицирани болни, се изготвя заявка и извършава доставка, при необходимост за 

всеки отделен болен, в рамките на до пет дни предварително. При спешност и по изключение се 

извършва вътрешно преразпределение от наличните количества в болнична аптека. В 

изпълнение на нормативните изисквания и въведеното задължение за приготвяне на 

онкологичните медикаменти във вид за директно приложение за пациента, ежедневно се 

приготвят назначените онкологични медикаменти, както ръчно, така и от компютъризираната 

система за разтваряне на индивидуални дози цитостатици. 

През изминалата 2019 година отдел в „Информационно обезпечаване“ се извършваха и 

контролираха следните дейности: 

Контрол на изпълнението на действащите договори за поддръжка на бизнес софутер, а именно: 

- Следене за качественото изпълнение на дейности по поддръжката; 

- Извършването на необходимите профилактики; 

- Следене за коректното издаване на финансови и технически документи, свързани с 

изпълнението на договорите; 

 

Контрол на изпълнението на действащите договори за доставка на хардуер и софтуер, а 

именно: 

- Следене за коректното издаване на финансови и технически документи, свързани с 

изпълнението на договорите; 

- При необходимост от подмяна на резервни части подготвя и съгласува и придвижва 

документацията, необходима за закупуване; 
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- Следи за качеството и коректността на достаките на резервни части,  материали и 

консумативи, свързани с ремонтните дейности по медицинската апаратура.  

 

„Техническа поддръжка и строителство“, включващ Отдел „Енергиен“ и Отдел 

„Инвеститорски контрол и поддръжка на сграден фонд“: 

През отчетната 2019 г. екипа на направление „Техническа поддръжка и строителство“ работи 

усилено по основното си направление и обезпечи нормални условия за цялостното 

функциониране на УМБАЛ“Света Марина“ЕАД. 

Паралелно с основната дейност, изпълнителският състав пое редица ремонтни дейности по 

поддръжката на сградния фонд, електрическата система, системата за медицински газове и 

отоплението на сградите. Утвърждава се създадената организация за извършване на 

специфични строително ремонтни дейности със собствени сили. Реализираните малки и средни 

ремонти със собствени сили обхванаха дейности по поддръжка, строителството и ремонта на 

сградите, дейности по ремонта и изграждането на електропреносната мрежа и оптимизация на 

климатичните системи. 

 

Ръководният инженерно технически състав работи активно в реализацията на обектите: 

„Основен ремонт  на болнични стаи и кабинети към Клиника по Неврохирургия“; „Основен 

ремонт  на лаборатории и кабинети към Клиника по Съдебна медицина, „Ремонтни работи на 

болнични стаи,кабинети и общи части във Втора психиатрична клиника“Обща психиатрия и 

зависимост“ на  УМБАЛ“Света Марина“ ЕАД и „Ремонтни работи на интензивни стаи и 

манипулационна в Първа клиника по хирургия“. 

 

Отдел „Инвеститорски контрол и поддръжка на сграден фонд” 

През изтеклата 2019 г. служителите от отдела съсредоточиха усилията си в обезпечаване на 

основната дейност и подобряване на условията за работа. Непрекъснато се подобрява 

състоянието сграден фонд, като се извършват основни и текущи ремонти. С повишено 

внимание се следеше работата на водопроводната и канализационни системи, поради 

износването им и опасността от аварии. 

 

Реализирани са следните дейности по направления: 

 

I.Аварийни ремонти и услуги в УМБАЛ„Света Марина“ЕАД  40 хил. лв. 

ІІ. Текущи ремонти в УМБАЛ„Света Марина“ ЕАД    79 хил. лв. 

ІІІ. Основни ремонти - със собствени средства    391 хил. лв. 

IV. Основни ремонти с целеви средства от МЗ    173 хил.лв. 

V. Други услуги        51 хил. лв. 

VI. Водоснабдяване УМБАЛ „Света Марина” ЕАД    446 хил. лв. 

 

Отдел „Енергиен” 

През изтеклата 2019 г. са извършени следните видове ремонти и услуги по енергийните 

системи както следва: 

I. Аварийни ремонти       - хил. лв.  

II. Планови /текущи/ ремонти      118 хил. лв. 

III.Услуги и абонаментни такси по договори    355 хил.лв. 

IV. Доставка на Електроенергия     1 478 хил. лв.  
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V. Доставка на природен газ      469 хил. лв. 

VI.Доставка на течен кислород     44 хил. лв. 

V.Външни услуги       86 хил.лв. 

VI.Медицински газове и други     19 хил. лв. 

 

Служба по трудова медицина и служба по здраве и безопасност на труда: 

 

Дейността на служба „Здраве и безопасност на труда“ и СТМ през 2019 г. беше фокусирана 

върху системно подобряване качеството на работната среда, оптимизиране на условията на 

труд в лечебното заведение, поддържане на безопасни и ергономични работни места, при 

съблюдаване на хигиенните и противоепидемичните стандарти.  

Контролът на източниците на йонизиращи лъчения, индивидуалният дозиметричен контрол и 

лъчезащитата на пациентите се проведе в съответствие с най-строгите норми за радиационна 

защита.  Акцент през 2019 г. беше въвеждането в експлоатация на 2 нови обекта в Клиниката 

по нуклеарна медицина и метаболитна терапия: 

1. „Лаборатория за контрол на качеството и синтез на радиофармацевтици, базирани на 

68Ga”; 

2. „Комбинирана уредба за еднофотонна емисионна томография с 16-срезов компютър-

томограф (СПЕКТ-КТ) ANYSCAN® SC FLEX”.  

След изпитвания с цел контрол на качеството и оценка на радиационната безопасност за 

пациентите и персонала, обектите получиха лицензиране от Агенция по ядрено регулиране. 

През 2019 г. беше упражнен за поредна година контрол върху организацията за провеждане на 

инструктажите в отделните структурни звена на лечебното заведение. 

Изготвените документи бяха публикувани в интeрнет и са предоставени на клиниките за 

информиране на персонала и за доказателства при акредитацията им. 

Съвместно с направление “Човешки ресурси” бяха актуализирани и съгласувани заповедите за 

намалено работно време и допълнителен платен годишен отпуск на работещите при вредни и 

специфични условия на труд: контакт с цитостатици, патогенни и инфекциозни биологични 

материали, хирургични операции, анестетични препарати, лица с ментални нарушения и 

психично болни, в среда с източници на йонизиращи лъчения, в звена за спешна медицинска 

помощ и интензивно лечение.  

Актуализирана беше оценката на риска в Клиника по пневмология и фтизиатрия, Клиника по 

УНГ-болести, Клиника по лицево-челюстна хирургия и Клиника по гръдна хирургия. 

В Клиниката по нефрология и диализа беше извършено изследване на титъра на антителата 

срещу хепатит В и на членовете от персонала с липсващи или ниски нива на антителата се 

проведе ваксинация с “Engerix B”. 

В срок на РЗИ - Варна е предаден Обобщения годишен анализ за заболеваемостта с временна 

неработоспособност на работния персонал. Резултатите от статистическата обработка на 

данните за заболеваемостта с временна неработоспособност (ЗВН), получени при обработката 

на представените пред осигурителя УМБАЛ „Света Марина” ЕАД през 2019 г. първични 

здравни документи - болнични листи, очертават следните медико-социални тенденции: 

Общата заволеваемост по обръщаемост, рефлектираща върху всички резултантни 

статистически показатели и здравни индикатори, не се характеризира със значими промени в 

сравнение с предходната 2018 г.:  
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Честотата на случаите на първичните заболявания, оценена по скалата на Баткис-Лекарев, е 

67,88 (между 60 и 80 случая на 100 лица) – ниска; 

Честотата на дните със ЗВН е 1430,31 (над 1200 дни трудозагуба за годината на 100 лица) – 

много висока; 

Средната продължителност на 1 случай на заболяване e 21 дни и превишава обичайната (10 

дни); 

Относителният дял на често и продължително боледуващите лица е 12,86 (над 6 %)- висок; 

Индикаторите на заболеваемостта по посещаемост, индекса на здравето и краткосрочната 

временна неработоспособност са нискостепенни; 

Първичната инвалидност е 21,9 (над 6%0) – изразена в много висока степен. 

В структурата на заболеваемостта с ВН водещи по честота на случаите са  острите инфекции на 

горните дихателни пътища, следвани от ортопедичните / мускулно-скелетни заболявания и 

травмите.  

Най-значителните трудозагуби се реализират поради патология на бременността, следвани от 

травмите и онкологичните заболявания.  

Заключение: Заболяванията с временна неработоспособност на работния персонал на УМБАЛ 

„Света Марина“ ЕАД през 2019 г. не са в директна етиологична причинно-следствена връзка с 

условията и организацията на работния процес, но върху тях оказват потенциращо влияние 

редица фактори, произтичащи от спецификата на труда в хуманното здравеопазване: 

- директен, ежедневен, непосредствен контакт с патогенни и инфекциозни агенти; 

- високостепенно нервно-психично напрежение и стрес, произтичащи от пряката 

отговорност за живота и здравето на пациентите; 

- физическо претоварване над индивидуалния функционален капацитет, особено в 

професионалната група на санитарите; 

- възрастовата характеристика на работещите в болницата, която е обективно свързана с 

негативните демографски тенденции в национален мащаб и др. 

Благоприятна тенденция е снижаването на ЗВН поради социално-значими заболявания – 

сърдечно-съдови, мозъчно-съдови и ендокринни, което най-вероятно се дължи на навременна 

диагностика и адекватна терапия на усложненията хипертоничната болест, ИБС, ЗД и 

хиперхолестеролемията. 

През 2019 г. са регистрирани и декларирани пред ТП на НОИ 5 случая на трудови злополуки, 

всички по чл.55, ал.2 от Кодекса за социалното осигуряване, с последица временна 

неработоспособност. 

Изключително внимание през 2019 г. беше отделено на радиационната безопасност и защитата 

от въздействието на йонизиращи лъчения на персонала и пациентите. Акцентът беше поставен 

върху трите линейни ускорителя в Клиниката по лъчелечение, циклотронния комплекс за 

производство на F – 18 FDG, РЕТ / СТ и гама-камерата, базирани в Клиниката по нуклеарна 

медицина, командните и процедурни зали в Клиниката по образна диагностика, залите за 

коронарна и мозъчна ангиография, операционните зали с интраоперативна рентгенова 
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диагностика с С-рамо. Всяко 6-месечие се провеждаше планирания контрол на качеството от 

акредитирана лаборатория. 

Съвместно със специалистите от противоепидемичния контрол бяха извършени инспекции на 

клиниките, центровете и спомагателните звена, за оценка на общия хигиенен и 

противоепидемичен статус, респ. професионален здравен риск. Проверките са извършени по 

унифицирани критерии: 

- текущо хигиенно поддържане в консултативни и функционални кабинети, 

манипулационни, превързочни, складове, болнични стаи и санитарни помещения в клиниките; 

- обезпеченост с антисептични и дезинфекциращи препарати, почистващи, миещи 

средства, детергенти; 

- осигуреност и приложение на ЛПС - ръкавици за еднократна употреба, лицеви маски, 

защитни престилки и др., при работа с биологични агенти; 

- управление на болничните отпадъци; 

- техническо състояние на електрическата инсталация, недостъпност на частите под 

напрежение, изправност на контактните връзки и етажните електрически табла в клиниките; 

- комплектованост на осветителите с тела с еднаква спектрална характеристика; 

- информираност на персонала за безопасно професионално поведение;  

- проверки на периодичните инструктажи в журналите по хигиена, безопасност на труда 

и ПАБ.  

Актуализиран е в срок до 30.01.2019 г. списъка на работните места и професии, подходящи за 

трудоустроени лица. 

Анкетирани, разследвани и регистрирани са 7 случая на инциденти с биологични материали - 

най-често убождане или порязване с инструмент, контаминиран с кръв от суспектен или 

доказан носител на вируса на хепатит В или С. Предприети са всички необходими 

противоепидемични действия и динамично наблюдение на пострадалите за максимален 

инкубационен период. Няма случай на настъпило заразяване при работещ в лечебното 

заведение. На РЗИ всяко тримесечие се подава писмена информация за случаите на инциденти. 

СТМ през 2019 г. е осигурила трудово-медицинско обслужване на 75 външни фирми, от 

отраслите: здравеопазване, висше образование, водоснабдяване и канализация, дигитален 

маркетинг и реклама, фотография, търговия и услуги, информационни технологии, водолазни 

дейности и ремонт на хидротехнически съоръжения, социално дело, строителство, 

машиностроене и студена обработка на метали, строителство и ремонт на електрически мрежи, 

съоръжения и уредби, кораборемонт, автомобилен ремонт и годишни технически прегледи на 

пътни превозни средства, промишлени почиствания на химически инсталации, демонтаж на 

азбестоциментова изолация на термични съоръжения, дървообработване, туристически услуги, 

преработка и търговия с храни и др. Проведени са ежегодни обучения на членове на КУТ и 

ГУТ с цел повишаване нивото на информираност по проблемите на здравето и безопасността 

при работа и компетентност при провеждане на инструктажи и обучения на работното място. 

В заключение може да се отчете, че превенцията на здравните рискове се поддържа на високо 

ниво, в добра комуникация и взаимодействие с представителите на държавните институции и 

предприятията. 
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„Човешки ресурси и следдипломно обучение“, към което се причисляват Отдел „Труд и 

работна заплата“, Отдел „Кадри“ и Отдел „Следдипломно обучение“: 

За УМБАЛ “Света Марина” ЕАД - Варна човешките ресурси са най-важният актив на 

Дружеството. От тяхната професионална квалификация, длъжностна структура, численост и 

мотивация за работазависи ефективното развитие и просперитет на Дружеството. 

 

Болницата е осигурена с човешки ресурси като количество и качество на професионални 

умения. Не малка част от специалистите работещи в Дружеството са национални консултанти. 

Работи се в дух на екипност, целта е формулирана ясно и е обща. Разработени са стандарти за 

поведение и механизми за отчитането им. 

 

Специалистите изграждат отличния имидж на Дружеството и са гарант за постигане на 

желаното високо качество на предлаганите медицински услуги. 

 

Числеността на персонала към 31.12.2019 г. е 1 940 длъжности, разпределени по категории 

персонал както следва: 
 

Численост по категории персонал Към 31.12.2019 г. Прогноза за 2020 г. 

Висш медицински персонал 401.50 415.00 

в т.ч. НПП от тях :   121.00 133.00 

Професори 16.00 17.50 

Доценти 
31.50 32.50 

Главни асистенти 
14.00 16.50 

Асистенти 
59.50 66.50 

в т.ч. лекари 
280.50 282.00 

Специалисти по здравни грижи 
754.25 775.25 

Висш немедицински персонал 
130.25 132.25 

Друг персонал 
654 657.50 

Всичко: 
1 940 1 980 

ССБ по категории персонал Към 31.12.2018г. Прогноза за 2019г. 

Висш медицински персонал 373.93 382.91 

в т.ч. НПП от тях :   
110.93 116.12 

Професори 
16.17 17.46 

Доценти 29.72 31.13 
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Главни асистенти 
11.89 10.81 

Асистенти 
53.15 56.72 

в т.ч. лекари 263.00 266.79 

Специалисти по здравни грижи 
690.65 712.44 

Висш немедицински персонал 
115.29 109.29 

Друг персонал 595.75 597.88 

Всичко: 1 775.62 1802.52 

 

Всички 533 длъжности с висше медицинско образование, заемани от 552 физически лица по 

критерия придобита специалност са разпределени, както следва: 

 189 физически лица - без специалност; 

 238 физически лица - с придобита една специалност; 

 102 физически лица - с придобити две специалности; 

 4 физически лица - с придобити три специалности. 

От работещите висши медицински кадри 45.4% са от категорията научно-преподавателски 

персонал. Част от тях са членове на научни и академични дружества у нас и в чужбина, 

национални консултанти, членове на специализирани съвети и държавни изпитни комисии за 

придобиване на специалност. Участват в централното ръководство на Български лекарски 

съюз, международни асоциации и дружества, координатори са по международни програми и 

имат проведени множество специализации в чужбина. През 2019 г. научно звание “доцент” са 

придобили - 4 щатни служители. Налице е постоянен стремеж за количествена и качествена 

обосновка на потребностите от човешки ресурси, чрез: 

 Повишаване на образованието - непрекъснат процес на обучение за придобиване на по-

висок образователен ценз; 

 Повишаване на квалификация - процес на повишаване на пригодността и адаптивност 

към нови изисквания и стандарти за качество. В дружеството се провежда “продължителна 

квалификация” по смисъла на Наредбата за следдипломното обучение, чрез организиране на 

индивидуално обучение по “абдоминална ехография, холтер-мониториране, ЕКГ- 

мониториране, доплерова сонография, артроскопия, виртуална хирургия, ехография на коремни 

органи, конвенционална горна и долна гастроинтестинална ендоскопия с биопсия-първо ниво и 

др.; 

 Тренинг – непрекъснат процес по промяна в нагласата, мотивацията, убеждение за 

работа под мотото “моят личен материален и социален просперитет, зависи от успеха и 

просперитета на Дружеството”; 

УМБАЛ “Света Марина” ЕАД-Варна е база за практическо обучение на лекари, придобиващи 

специалност в системата на здравеопазването. Специализиращите лекари към 31.12.2019 г. са 

както следва: 
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I.Специализанти  

/обучаващи се по Наредба №34/ - форма на обучение 

Към 

31.12.2019г. 

1. Държавна поръчка 3 

2. Платена форма на обучение - българи 21 

3. Платена форма на обучение - чужденци 1 

4.По чл. „20” от Наредба №34/2006г. 2 

II. Специализанти, обучаващи се по Наредба № 1/22.01.2015г./ 165 

Всичко специализанти: 192 

1.Специализанти „Обща медицина” 54 

2.Проведени индивидуални обучения и курсове 458 

 

Заплащане на труда 

Политиката на Дружеството по повод заплащането на труда е в посока на стимулиране на 

ефективния личен принос на индивида и от там - изпълнение на дружествените цели като цяло. 

На основание действащите нормативни документи, в съответствие с eдинната методика на 

Министерство на здравеопазването за финансиране на лечебните заведения за болнична помощ 

и въведените единни критерии за заплащане за извършена дейност в Дружеството 

непрекъснато се актуализира вътрешно-ведомствената система за заплащане на труда. 

Действащият Колективен трудов договор е в сила от 01.07.2018 г. и е регистриран под № 

25/09.07.2018 г. в Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Варна. 

Изготвени са в сила от 01.01.2019 г и от 01.06.2019г. Вътрешни правила за работната заплата, 

неразделна част, от която е Методика за начисляване на допълнително възнаграждение над 

основното (ДВНО). Размерът на ДВНО е резултативна величина, съобразно постигнатите 

натурални и стойностни показатели от всяка структура и личния принос на работещите в нея.  

През 2019 г. са изготвени две Щатни разписания – в сила от 01.01.2019 г. и от 01.10.2019 г. и  

във връзка с динамичните промени по отношение на квалификацията и преквалификацията на 

персонала, както и направените редица структурни преобразования на Дружеството. 

Трудовите възнаграждения се изплащат регулярно, без просрочие,  в пълен размер. 

Възнагражденията на Съвета на директорите се формират в съответствие с изискванията на 

Наредба № 9/2000 г.   

 

Средна брутна  работна заплата общо и  по категории персонал  за 2019г.  

  

Общо за УМБАЛ 

“Света Марина“ 

ЕАД - Варна в лв. 

Висш 

медицински 

персонал в лв. 

Висш 

немедицински 

персонал в лв. 

Специалисти 

по здравни 

грижи в лв. 

Друг персонал без 

висше 

образование в лв. 

1816,94 лв. 3338,82 лв. 2200,99 лв. 1602,99 лв. 1036,97 лв. 

Система за подбор и атестация на кадрите 

 

Дружеството набира персонал от пазара на труда чрез подбор, който има за цел да се осигури 

“най-подходящият човек” за съответната длъжност.  
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Изискванията към потенциалните кандидати за образование и професионални качества, и 

умения се поставят след като работодателят е определил  длъжностната характеристика и 

организационната среда,  в която тя ще се изпълнява. 

Всички новопостъпили се “прикрепват” към  “наставник”. Последният е лице с доказани 

професионални качества, който въвежда, запознава, подпомага и наблюдава новопостъпилия.  

Съществува система за Атестация на  работещите в Дружеството. Разработени са два типа 

Атестационни карти: за ръководни служители и за изпълнителски кадри. 

 

Учебна  и научно-изследователска дейност 

УМБАЛ „Света Марина" ЕАД - Варна е университетска база за учебно - преподавателска и 

научноизследователска дейност. В болницата се провежда обучение на студенти от I до VI 

курс, специализиращи лекари, докторанти и специалисти по здравни грижи. За техните нужди в 

болничната информационна система от 2004 г. е създаден учебен модул за повишаване на 

квалификацията на преподаватели, асистенти, ординатори, стажант - лекари и специализанти. 

Учебният модул всяка година се допълва и оптимизира.  

Лечебното заведение разполага с висш медицински персонал от 533 служителя (401,50 щатни 

бройки). От работещите висши медицински кадри 45.4% са от категорията научно-

преподавателски персонал. Голяма част от тях са членове на научни и академични дружества у 

нас и в чужбина, национални консултанти, членове на специализирани съвети, държавни 

изпитни комисии и др. 

УМБАЛ „Света Марина Варна“ ЕАД – Варна е акредитирана като база за обучение на студенти 

и специализанти и има трайни договорни отношения с Медицински университет„Проф. д-р 

Параскев Стоянов“ гр. Варна. През 2019 г. в Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов“- гр. Варна са се обучавали над 5 200 студенти, което бележи ръст в сравнение с 2018 

г. Българските граждани, обучаващи се във висшето учебно заведение са почти 4 000, а 

чужденците са над 1 200 (от 49 различни държави) като се обучават в специалностите 

„Медицина” и „Дентална медицина”.  

Системата за електронно обучение - Blackboard работи успешно през 2018 г. Тя подпомага 

преподавателите в създаване и управление на своите електронни курсове, в т.ч. да създават 

електронни дневници, дискусии по поставена задача, текстове и курсови работи и да генерират 

справки за постигнатия успех. Студентите имат на 24-часово разположение учебни материали, 

тестове и помощни материали с цел повишаване достъпността и удовлетвореността на 

обучението. 

 

Научни форуми,реализирани през 2019 г. съвместно с Медицински университет „Проф. д-

р Параскев Стоянов“ - гр. Варна 

 ХVI международен конгрес по колоректална хирургия - Конгресът има за цел да 

бъде отделено специално внимание на иновациите в транслационната и 

персонализираната медицина, лапароскопската и роботизирана хирургия. Той започва 

като ежегодна съвместна инициатива на Българското хирургическо дружество, 

Медицински университет - Варна и Университетска многопрофилна болница за активно 

лечение „Света Марина“ - Варна; 

 Източноевропейско лятно училище по детска гастроентерология, хепатология и 

хранене на ESPGHAN - В подготовката и логистиката на мероприятието бе активна 
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ролята на екипа на Втора детска клиника /детска гастроентерология/ при УМБАЛ „Св. 

Марина“- Варна с началник доц. д-р М. Георгиева, д.м. /член на УС на БПА/ и  доц. д-р 

Ружа Панчева, д.м., Kатедра  „Хигиена и епидемиология“, Факултет „Обществено 

здраеопазване“, Медицински университет, Варна. В научния форум участваха 40 

специалисти от 10 страни – Армения, Алжир, Грузия, Молдова, Украйна, Чехия, Дания, 

Колумбия, Узбекистан и България. Участниците бяха впечатление от активността на 

младите лекари в дискусиите, които споделяха своя опит, но и задаваха сериозни и 

задълбочени въпроси по дискутираните теми; 

 III Варненско лятно училище „Въведение в спешната помощ“ - Инициативата, 

организирана от университета под егидата на ректора, се провежда за трета поредна 

година и е ориентирана към студенти по медицина от пети курс и стажант-лекари. По 

време на курса участниците придобиха умения за работа в животозастрашаващи 

ситуации. Обучениетосе проведе в симулационния център и спешните отделения на 

Университетската болница „Света Марина“, в Центъра за спешна медицинска помощ и 

в Спешното отделение на МБАЛ „Св. Анна“ – Варна; 

 Първо лятно училище по инсулт - Над 70 невролози, съдови специалисти, 

неврохирурзи, специализанти, докторанти и студенти от цялата страна събра първото 

лятно училище по инсулт, организирано от Медицински университет и 

Университетската болница „Света Марина" във Варна. В продължение на 2 дни 

участниците дискутираха актуални въпроси, свързани с епидемиологията на инсулта, 

SITS регистъра за реперфузионна терапия, невроизобразяващите методи и  

терапевтичните възможности при лечение на остър инсулт. Сред обсъжданите 

проблеми бе и първичната и вторична профилактика и неврорехабилитацията. Показани 

бяха множество случаи от клиничната практика, подробно бяха разгледани 

диагностичният и терапевтичен подход, както и диференциалната диагноза; 

 Втора конференция „Здравните грижи – принос за качеството на живот“ - 

Съвременните тенденции и клиничните аспекти в здравните грижи, актуалните 

проблеми в областта на здравните грижи и обучението на студенти в  направленията 

„Обществено здраве“ и „Здравни грижи“ -  това бе фокусът на конференцията, 

организирана от катедра „Здравни грижи" към Факултет по обществено здравеопазване 

при Медицински университет Варна, съвместно с УМБАЛ „Света Марина" – Варна; 

 Пети курс ISPAD/VAPES за следдипломно обучение и конференция „ДИАБЕТ И 

РЕДКИ БОЛЕСТИ” на Международното дружество по детски и юношески диабет - 

Събитието, организирано на местно ниво от Експертния център по редки и ендокринни 

болести към УМБАЛ „Света Марина“, бе традиционно подкрепено от Медицински 

университет – Варна и Варненската университетска болница.Курсът за следдипломно 

обучение започна с Училище по ауксология, проведено от проф. Раул Рооман от Белгия, 

проф. Ива Стоева от София и доц. Соня Галчева от Варна, и беше високо оценен от 

всички лекари и студенти. Нуждата от провеждането му се появи в рамките на проекта 

на Варненското дружество по детска ендокринология GrowInform 

(www.growinform.org), имащ отношение към ранното диагностициране и лечението на 

деца с отклонения в растежа в цялата страна. Успоредно бе проведена и кръгла маса, на 

която бяха обсъдени проблемите, свързани с грижата за децата с диабет и други 

хронични заболявания у нас. В рамките на кръглата маса бе официално представено 

преведеното на български език „Изявление на ISPAD за училищна грижа“, което 

получиха всички участници в курса, а самите пациенти посрещнаха радушно. 
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Международно сътрудничество 

 Партньорство с болница Инзелшпитал в Берн, Швейцария 

Продължаване на дългогодишното сътрудничество с Инзелшпитал - Берн, Швейцария в 

областта на обучението и съвместната научна дейност в областта на: 

- Радиохирургия и лъчетерапия; 

- Костно-мозъчни трансплантации; 

- Meниджмънт на качеството; 

- Трансплантации; 

 Партньорство с болница Шарите в Берлин, Германия в областта на транс-апикално 

имплантиране на аортна клапа (TAVI): 

- Обучения на наши специалисти в Университетска болница „Шарите“  в Берлин, Германия 

- Посещения на германски интервенционални кардиолози в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 

 Партньорство с болницата в Питсбърг, САЩ; 

 Партньорство с болницата в Саутхемпшир относно проблемите на пациентите, 

боледуващи от муковисцидоза: 

В продължение на сътрудничеството от 2016 г. и българо-английската среща между 

представители на двете страни; 

 Партньорство с проф. Хауер от Грац, Австрия в сферата на детската гастроентерология; 

 Партньрство с болницата в Сегет, Унгария; 

 Партньорство с болница Нигуардия в Милано, Италия; 

- Съвместна работа в областта на чернодробните трансплатации – уеднаквяване на стандартите 

в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна с тези в болницата партньор  

- Размяна на визити на екипи от двете болници и провеждане на обучение на хирурзи, 

анестезиолози и хепатолози; 

 Партньорство с фондация EurAsia Heart, Швейцария с д-р Пол Фогт: 

- Развитие на програма за оперативно лечение на редки заболявания (създаване на „Марфан 

център“ към Клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ „Света Марина“ в рамките на 

програмата на болницата и Медицински универститет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 

за лечение на пациенти с редки заболявания); 

 Гост-лектори от Германия в сферата на оториноларингологията; 

 Европейски проект за създаване на референтни мрежи от експертните центрове за редки 

болести (2017-2021 г.): 

- Крайна цел - организиране и обезпечаване на трансграничното консултиране и по-бързо и 

ефективно лечение на европейско ниво; 

- Лечебното заведение има 2 национално признати експертни центъра – по редки анемии и 

коагулопатии и по редки ендокринни болести; 

- Експертният център по редки ендокринни болести (ЕЦРЕБ) като част от Европейската 

референтна мрежа ENDO ERN, състояща се от 71 болници, през септември 2018 г. премина 

успешен европейски одит по документи на място (https://endo-ern.eu/successful-audit/); 

- ЕЦРЕБ е с компетентност в областта на отклоненията в растежа (хипопитуитаризъм, синдром 

на Прадер-Вили), синдрома на Търнър, недиабетни хипогликемични състояния и редки 

диабети, както и отклонения в половата диференциация; 

 Световна мрежа от центрове за детско-юношески диабет SWEET, обединяваща над 85 

центъра от 44 страни: 

- Дава възможност за сравнение на постиженията и подобряване на грижите за  пациентите с 

детски диабет, както и научно-приложни разработки, повишаващи ефективността на 

клиничната дейност; 

- През 2018 г. болницата бе посетена от експертна комисия на мрежата, която оцени 

инфраструктурата, възможностите, дейността и публикациите на педиатричния диабетен екип 

и връчи положителен доклад, с присъждане на звание „Референтен център за детски диабет”.  
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- В последните години SWEET разширява обхвата си, като понастоящем обединява  84 центъра 

от 44 държави, като УМБАЛ „Света Марина” е един от утвърдените и уважавани  членове на 

тази световна мрежа. 

 

6. Предвиждано развитие 

 Доставка и монтаж на 384 срезова компютър-томографска система: 

Лечебното заведение разполага с 2-срезова компютър томографска система, която работи бавно 

и се нуждае от охлаждане между две последователни процедури, а това води до забавено 

обслужване на пациентите. Освен това системата е предназначена за ниско натоварване (не 

повече от 5-6 пациента в денонощие), което не съответства на интензивността на 

пациентопотока в болницата. Апаратът е 10-годишен и е физически амортизиран. 

Компютърната томография е неинвазивен, рентгенов метод за образна диагностика,  при който 

се използва специален спирален скенер. При този метод се визуализират много по-точно 

размерите, малките детайли и структурата на органите, отколкото с обикновен рентгенов 

апарат. Чрез специален софтуер за обработка на образите се постига триизмерен образ на 

произволно избрана област от човешкото тяло, което позволява откриването и определянето 

местоположението на малки детайли с размери до 1 мм. Изследването се извършва в рамките 

на до 1 мин., поради което лъчевото натоварване е минимално. Това е един от най-бързите и 

прецизни методи за изследване на органи в гръдната и коремната кухини, малкия таз, костната 

и мускулната система, ЦНС, големите съдове и коронарните артерии и др. Разработени са и 

ниско натоварващи (щадящи) програми за деца и силно увредени пациенти.  

С въвеждането в експлоатация на 384-срезова компютър томографска система  ще се 

предостави възможност за сканиране на всички пациенти с минимално лъчево натоварване и за 

много по-кратко време. Лечебното заведение ще може също така да използва по - богата и 

точна информация с технологии, използващи интегриран филтър за меко лъчение, 4D и 

количествено изобразяване.  

Този апарат осигурява постоянно високо качество на изображението, автоматизира различните 

работни режими и опростява подготовката за сканиране. 

Системата предлага уникално автоматизирани работни процеси, за да се гарантира 

прецизността и последователността в позиционирането на пациента - дава възможност за 

висока ефективност, повишено качество на изображението и по - ниска доза, независимо от 

индивидуалните умения на персонала. Резултатите ще имат ключово значение за избора на 

терапевтичния подход и прогнозата за пациента. Изключително ще се повиши прецизността в 

диагностиката на множество заболявания и повишаване на удовлетвореността от качеството на 

предлаганите услуги на пациентите. Лечебното заведение кандидатства през месец февруари за 

целева субсидия в размер на 2 010 000 лв. пред Министерство на здравеопазването. 

 

 Изграждане на локална котелна инсталация в основната сграда на УМБАЛ „Света 

Марина“ ЕАД: 

Към настоящия момент отоплителният котел на централния корпус на лечебното заведение се 

намира в отоплителната централа на територията на Технически университет - гр. Варна. С 

изграждане на локална котелна инсталация в основната сграда (останалите три сгради на 

болницата разполагат със собствени отоплителни котли) ще се намалят разходите по 

поддръжката и ще се ликвидират загубите по трасето (с дължина 1,5 км), което ще отчете като 

резултат подобряване на енергийната ефективност на сградата. Като допълнителна 

резултативна величина ще се наблюдава подобряване на микроклимата, увеличение на 

удовлетвореността от страна както на пациентите, така и на персонала, което ще доведе до 

подобрени условия на труд. Инсталацията ще включва газопреносно отклонение от основния 

газопровод на болницата и изграждане на котелно помещение. Ще се изградят нови 

комуникационни връзки и системи за безопасност, изискуеми от действащото законодателство. 
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Към настоящия момент централната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна се 

отоплява от парен котел “ЕКМ-12”, разположен в котелно помещение на Технически 

Университет - гр. Варна, което се намира приблизително на 1 500 м от сградата на болницата. 

Инсталацията е пусната в експлоатация през 1986 г. и е морално и физически остаряла. Честите 

аварии по нея и нарушената й топлоизолация водят до значителни загуби на Дружеството. 

Обследването за енергийна ефективност от 2017 г. установи над 35% загуби на топлоенергия. 

Монтирането на нови съвременни газови котли и водоподгреватели, съчетани с оптимизиране 

на системите за управление и мониторинг ще доведе до допълнителни икономии на гориво, 

редуциране на вредните емисии и ще подобри микроклимата в основния корпус на лечебното 

заведение. Очаква се реализиране на икономии в размер от над 35%.  

УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна разполага с технически проект, придружен от подробна 

количествено-стойностна сметка, според която изграждането на тази инсталация би струвало 1 

380 000 лв. За осигуряване на тези средства лечебното заведение кандидатства пред 

Министерство на здравеопазването като УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна има готовност 

да участва чрез съфинансиране; 

 

  Доставка на хемодиализни апарати с хемодиафилтрация: 

Стремежът към подобряване качеството на провежданото диализно лечение и намаляване на 

сърдечно-съдовата заболеваемост води до навлизане в практиката на хемодиафилтрацията и 

нейната съвременна разновидност - онлайн хемодиафилтрация. Необходимо е закупуване на 

диализни апарати с възможност за провеждане не само на конвенционална диализа, но и на 

хемодиафилтрация (ХДФ). В диализната структура се провеждат над 25 000 диализи годишно 

при над 180 болни. Хемодиафилтрцията (ХДФ) е съвременен метод за очистване на кръвта, 

който съчетава възможностите на хемодиализата за извличане от кръвта на уремични токсини с 

ниско молекулно тегло (под 5 kDa) с тези на хемофилтрацията за по-ефективно очистване 

уремични токсини с по-голяма молекулна маса (мол. тегло 5-50 kDa). Осъществява се с 

диализни апарати, снабдени с модул за ХДФ и с филтри, които осигуряват ултрачист, 

непирогенен заместващ разтвор от диализния концентрат. Методът дава много по-добри 

резултати от конвенционалната хемодиализа при пациенти с висока азотна задръжка, 

хиперхидратация, хиперфосфатемия, висок β2 микроглобулин и др. Ще се осигури по-добър 

хемодинамичен баланс по време на процедурата. Възможностите за ултрафилтрация и 

извличане на по-голям обем течности са по-високи. Други предимства: запазване на 

остатъчната бъбречна функция; Предпазване от развитието на диализна амилоидоза; Протекция 

при развитието на МИА-синдром; По-добър контрол над хиперфосфатемията; По-добър 

резултат  при лечението на реналната анемия; Контрол върху дислипидемията; Намаляване на 

оксидативен стрес и хроничното възпаление. Лечебното заведение кандидатства за целева 

субсидия в размер на 150 000 лв. пред Министерство на здравеопазването. 

 

 Ехографски апарат за нуждите на Клиника по нефрология:  

Диализната структура има неотложна необходимост от ехографски апарат с възможности за 

доплер ехография. В центъра провеждат хронично диализно лечение над 180 болни. 

Ехографията е незаменима за определяне на оптималното тегло и постоянно контролиране и 

преценка на хидратацията на диализно болните. Методът е изключително полезен и при 

осъществяване на временен съдов достъп при този контингент болни. Съществува и постоянна 

необходимост от проследяване на бъбречната находка, както и състоянието на другите 

коремните органи – черен дроб, слезка, панкреас, органите в таза – пикочен мехур, простатна 

жлеза, матка и яйчници. Лечебното заведение планира да осигури тази апаратура на стойност 

24 000 лв. със собствени средства. 
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 Доставка и монтаж на ПЕТ/СТ за нуждите на Клиника по нуклеарна медицина и 

метаболитна терапия: 

През 2009 г. Клиниката по нуклеарна медицина и метаболитна терапия  първа в страната въведе 

диагностика с Позитронна емисионна томография хибрид с компютърна томография (ПЕТ/КТ). 

За последните десет години през апарата са преминали над 20 000 пациенти, изследвани с 18F-

FDG (белязана с Флоур-18 глюкоза), което го утвърждава като основен център в България.  

Това изследване е абсолютно необходимо за стадиране, рестадиране, проследяване ефекта от 

лечението при редица онкологични заболявания. Предимствата на този диагностичен метод 

разширяват полето на неговото приложение и затова  броят на пациентите непрекъснато 

нараства, което води до удължаване и на листата на чакащи и допълнителна експлоатация на 

апарата. През 2019 г. в Клиниката е въведен и нов метод за диагноза на рак на простатата с 

68Ga-PSMA и невроендокринни тумори с 68Ga-DOTATATE. Наличният ПЕТ/КТ, който 

функционира вече 11 години при максимално натоварване е амортизиран, започва да дава 

някои дефекти при изображенията, което може да доведе до погрешна диагноза. Налагат се по-

чести ремонти, по-честа смяна на части, по-бавна и по-честа калибрация, повтаряне на някои 

изследвания. Десет години след производството на апарата, производителят не поддържа на 

склад резервни части за конкретния модел. Това  удължава сроковете за доставка на 

необходимите за ремонт части и е причина за „дни на престой“ в обслужването на пациентите.  

Описаните проблеми забавят и усложняват работата в Клиниката. За  правилната и ефективна 

работа в Клиниката по нуклеарна медицина и метаболитна терапия е необходимо закупуването 

на нов апарат ПЕТ/КТ от най-висок клас с цел получаване на качествени образи, точни 

разчитания и резултати, без да се налага да бъдат връщани пациенти или повтаряне на 

изследването, поради повреда в старата апаратура. Това ще доведе до оптимизиране на 

обслужването на пациентите, съкращаване на листата на чакащи и ефективна работа от страна 

на персонала. Предвижда се тази инвестиция, която възлиза на 3 000 000 лв. да бъде 

финансирана със средства на лечебното заведение. 

 

 Частична подмяна на захранващ водопровод Ф350, свързващ УМБАЛ „Света Марина“ 

ЕАД с водоснабдителните зони № 4 и № 5 на „ВиК - Варна“ ООД: 

Ще се ликвидират честите аварии, водещи до създаване на рискови ситуации в диагностично-

лечебния процес, които също така водят до увеличаване на разходите за вода. УМБАЛ „Света 

Марина“ ЕАД - Варна е пусната в експлоатация през 1986 г. и съществуващата водопреносна 

системата е остаряла и силно амортизирана. Предвижда се тази инвестиция, която възлиза на 

110 000 лв. да бъде финансирана със средства на лечебното заведение. 

 

 Тулиум лазерна система за нуждите на Клиника по урология: 

С развитието на технологиите в медицина се увеличиха и възможностите за ефективно лечение 

на увеличената простата чрез съвременни безкръвни и лазерни техники. Лазерната операция е 

най-съвременният и щадящ метод, който през последните години се превърща в стандарт в 

лечението. Сред предимствата на операция с Тулиум лазерна система е съкращаване времето 

под упойка, осигуряване на относителна безкръвност, намаляване периода на катетеризация, 

гарантиране на бързо възстановяване, липса на  разрез, няма зарастване, дренаж и не остава 

кожен белег. С цел поддържане на високо ниво на предоставяните медицински услуги в 

областта на урологията, лечебното заведение планира да закупи със собствени средства 

апаратурата на стойност 409 591,82 лв. 

 

 Пневматична моторна система за нуждите на Клиника по лицево-челюстна хирургия: 

При изпълнението на дейността по лицево-челюстна хирургия, както и на клиничните пътеки в 

голям процент от случаите се налага използването на апарати за костна хирургия. Наличният 

към момента апарат е закупен при стартирането на дейността на клиниката преди повече от 12 
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години. След множество ремонти и опити за рециклиране понастоящем е изчерпил своя ресурс, 

за което има експертно становище от фирмата, извършваща ремонта, както и от компетентния 

инженерно-технически персонал на болницата. Лечебното заведение планира да осигури тази 

система на стойност 42 500 лв. със собствени средства. 

 

 Ултразвуков ехографски апарат с възможности за еластография за нуждите на 

Клиника по ендокринология и болести на обмяната: 

Наличният ехограф в структурата е въведен в експлоатация през 2011 г. като до момента са 

извършвани необходимите ремонти (свързани с подмяна на резервни части) и технически 

профилактики. Вследствие на интензивната му употреба, апаратът е физически амортизиран, с 

чести повреди като доставката на резервни части понякога отнема около месец. Това води до 

употреба на апарати от други структури, което намира отражение при пациентите, при които 

възникват притеснения и при персонала, при който се отчита загуба на времеви ресурс. 

Лечебното заведение планира да осигури този апарат със собствени средства в размер на 100 

000 лв. 

 

 Автоматизирана система за детекция на патогени в човешки биологични проби, 

работеща на принципа на мултиплексен real-time PCR: 

Лечението на онко-хематологичните заболявания чрез костно-мозъчна трансплантация е 

дейност, която успешно беше стартирана в УМБАЛ ”Света Марина” - Варна през 2016 г. Към 

месец август 2019 г. в специализираната клиника са извършени 71 автоложни и 22 алогенни 

костно-мозъчни трансплантации. Тежките инфекциозни усложнения са сред водещите причини 

за смъртност при пациентите след провеждане на такова лечение, като смъртността достига до 

50%. Предлаганият апарат е напълно затворена, автоматизирана система, почиваща на 

Мultiplex real-time PCR технологията. Системата работи с еднократни касети, съдържащи 

всички необходими за анализа реагенти, което позволява едновременно тестване на биологични 

проби от различни анатомични области (гастро-интестинален тракт, респираторна система, 

централна нервна система, кръв) за над 20 най-чести микробни причинителя (бактерии, вируси, 

гъбички и паразити) като търси техния геном в клиничния материал. Резултатът се получава в 

рамките на 1 час. 

Въвеждането в рутинната практика на предлагания aпарат ще повиши възможностите на 

микробиологичната лаборатория да отговори на нуждата от бърза диагностика на 

инфекциозните усложнения при пациентите след автоложна и алогенна костно-мозъчни 

трансплантации в Клиниката по костно-мозъчни трансплантации към УМБАЛ ”Света Марина” 

– Варна. Закупуването на тази апаратура ще позволи: да се извършва експресна диагностика на 

инфекциозните усложнения в тази група пациенти; ще се постигне значимо намаляване на 

времето до получаване на микробиологичния резултат (практически в деня на изследването) и 

много бързо започване на адекватна етиологична терапия, което е от критична важност при 

тези пациенти. Това като пряк резултат има намаляване на смъртността от инфекции, 

повишаване на качеството на лечението и индивидуализиран терапевтичен подход при 

трансплантираните пациенти; съществено ще се редуцира използването на неподходящи 

широкоспектърни антибиотици; ще се намалят болничните разходи за антибиотици. Лечебното 

заведение планира да осигури този апарат на стойност 83 820 лв. със собствени средства. 

 

 Медицинско обзавеждане и медицинска апаратура за нуждите на Клиника по 

анестезиология и интензивно лечение:  

Клиниката е основно звено за интензивно лечение и интензивни пациенти с цялостната 

разностранна патология, които се лекуват във всички клиники на УМБАЛ „Света Марина” ЕАД 

- Варна. Клиниката е разкрита през 2000 г. като към настоящия момент лечебното заведение 

разполага с 1 486 легла, респ. това отразява необходимостта от ремонтни дейности и 
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разширяване на структурата. Най-тежките случаи от Североизточна България се поемат от 

лечебното заведение, както и най-тежката патология, изискваща интензивни грижи - по този 

начин УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна затвърждава реномето си като водещ 

университетски център за диагностично-лечебна дейност, притежаващ III-то ниво на 

компетентност. Стойността на медицинското обзавеждане и оборудване възлиза на 1 000 000 

лв., а стойността на медицинската апаратура възлиза на 1 500 000 лв. Средствата, необходими 

за осъществяването на тези дейности ще бъдат осигурени от лечебното заведение. 

 

 Обзавеждане за Втора клиника по нервни болести с ОИЛНБ и ОЛОМИ, включващо 

монитор за проследяване на жизнени показатели (СЧ, АH, оксигенация) - 3 бр., интензивни 

легла с кожени (или непромокаеми) дюшеци - 10 бр., легла с перила - 15 бр., болнични 

шкафчета - 15 бр., кожени (или непромокаеми) дюшека - 27 бр.: 

Анализът на броя на преминалите пациенти с остър мозъчен инсулт, тежестта на инсулта даде 

основание на Ръководството на болницата да обособи профилирано отделение за лечение на 

остри инсулти. Годишно през него преминават над 1000 пациента с остър инсулт. Целите на 

отделението към клиниката са свързани със завършване на диагностичните изследвания и 

определяне на по-нататъшна терапия, определяне и коригиране на основните рискови фактори, 

клинично подобрение, стабилизиране на състоянието му, започване на ранна рехабилитация. 

Към клиниката са назначени и двама рехабилитатори. Втора неврологична клиника е 

специализирана за диференцирано лечение на пациентите с инсулт - единствената структура за 

провеждане на венозна тромболиза в гр. Варна и единствената структура за провеждане на 

ендоваскуларно лечение при пациенти с остър исхемичен инсулт в Североизточна България. 

Тежкият коморбидитет предполага необходимостта от непрекъснато мониториране на жизнени 

функции на част от пациентите. 

Отделението за интензивно лечение на неврологичните болести обслужва най - тежките 

неврологично болни пациенти, нуждаещи се от реанимационни грижи съгласно стандарта и по 

анестезиология и реанимация. За целта медицинските специалисти преминават минимум два 

пъти годишно обучение вкл. и през КАИЛ с оглед качествено обгрижване на пациентите с 

живото застрашаващи неврологични заболявания – инфекциозни заболявания на ЦНС – 

енцефалити, менингити, демиелинизиращ полирадикуланеврит тип Гилен - Баре, автоимунни 

заболявания – миастения гравис, краен стадий на множествена склероза с усложнения, 

латерална амиотрофична склероза с дихателни нарушения, епилептичен статус и др. 

Потокът от пациентите, хоспитализирани в клиниката е изключително висок, което обуславя 

амортизацията на легловата база. Около 90 % от леглата са закупени през 2009 г., когато Втора 

неврологична клиника бе реновирана.  Лечебното заведение планира да осигури обзавеждането 

със собствени средства. Стойността на инвестицията е 50 500 лв. 

 

 Ремонт на ет. 9 от основната сграда на лечебното заведение на Клиника по лицево-

челюстна хирургия и Клиника по ушно-носно-гърлени болести: 

Необходим е цялостен ремонт на частта от етажа, където разположени двете клиники. От 

създаването на Клиника по лицево-челюстна хирургия  са извършвани само частични 

козметични ремонти. Състоянието на материалната база влошава условията за работа и 

грижите за болните и пряко влияе на качеството на предлаганите медицински услуги. 

Належащ е и ремонтът на материалната база на Клиниката по УНГ болести. Битовите условия 

за пациентите и персонала са критично лоши. Секторът по аудиология не отговаря на 

минимални технически изисквания за помещенията. Манипулациите и прегледите се 

извършват в помещение, което не отговаря на съвременните изисквания. 

Необходимо е в спешен порядък иницииране на ремонт на стационара на клиниките по Лицево-

челюстна хирургия и Клиниката по УНГ болести на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна с 

цел предоставяне на адекватни битови условия на пациентите и персонала, оптимизиране на 
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работата в клиниките и в консултативните кабинети и като крайна цел - повишаване на 

конкурентността на клиниките. Лечебното заведение планира да осигури ремонтните дейности 

със собствени средства на стойност 660 000 лв. 

 

 Ремонт на ет. 7, от основната сграда на лечебното заведение на Втора клиника по 

кардиология, Отделение по неинвазивна кардиология и Клиника по ревматология:  

Етажът е в изходен вариант, както при откриване на болницата през месец декември 1986 г. 

Реновирането на клиниките ще представлява поредна стъпка в развитието на УМБАЛ "Света 

Марина" ЕАД - Варна като високотехнологична университетска болница. Ремонтът на 

помещенията ще се отрази благоприятно на болничния дизайн, удовлетвореността на  

пациентите и техните близки, ще доведе до по-качествено обучение на студенти и 

специализанти. Осъществяването на ремонта ще допринесе до разгръщане дейността на 

клиниките, разположени на ет.7, в които се лекуват широк спектър заболявания. Реализирането 

на инвестицията ще доведе до множество ползи – главно социални, като не бива да се 

пренебрегва и икономическия ефект. Ще се осигури по-качествено лечение (от гл. т. на ефект, 

разход-полза, цена и разходи) на социално-значими заболявания. Лечебното заведение планира 

да осигури ремонта със собствени средства в размер на 1 320 000 лв. за двете крила. 

 

  Ремонт на ет. 2: 

Чрез реновирането на коридора ще бъде създадена по-комфортна среда за пациентите и 

персонала на болницата като по този начин ще бъде отчетено подобрение на микроклимата. 

Строително-ремонтните дейности са на стойност 120 000 лв. Необходимите за ремонта 

средства ще бъдат осигурени от лечебното заведение. 

 

  Подмяна на асансьори: 

Асансьорите са поднадзорни съоръжения с повишена опасност и подлежат на строг и много 

добре регламентиран технически надзор и контрол. С цел повишаване на качеството на 

обслужването на пациентите и подобряване условията на труд на персонала, се налага ремонт 

на три от наличните асансьорни уредби в основната сграда на болницата. За необходимите за 

ремонта средства, които са 400 000 лв., лечебното заведение ще кандидатства пред Фонд 

„Условия на труд“ към Министерство на труда и социалната политика за съфинансиране в 

размер до 30% от общата стойност като останалите средства ще бъдат осигурени от лечебното 

заведение. 

 

  Основен ремонт на болнични стаи и кабинети на Втора база към клиника по 

онкология, находящи се на IV етаж в сградата на Психиатрични клиники, блок №3 и блок № 4 

на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД: 

Амортизираната и морално остаряла база (пусната в експлоатация през 1981 г.) усложнява 

работата на екипа в клиниката, затруднява реализирането на основните й цели и приоритети. 

Създаването на подходящи помещения за извършване на терапевтичния процес и комфортни 

условия за социализация на болните ще подобрят качеството и условията за лечение, ще 

повишат удовлетвореността на персонала. Стойността на строително-монтажните работи, която 

са в размер на 660 000 лв., ще бъде осигурена от лечебното заведение. 

 

  Подмяна на 2 броя циркулационни помпи в абонатната станция на основната сграда: 

Основната сграда в УМБАЛ “Света Марина“ ЕАД - Варна се отоплява от три циркулационни 

кръга, доставящи топла вода до радиаторите. Във всеки кръг работят по две помпи, работна и 

резервна. Две от тези помпи са монтирани преди 2000 г. и са силно износени и не подлежат на 

ремонт. Работата с една сигурна помпа на циркулационен кръг е рискова и създава 
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предпоставка за аварийно спиране на отоплението в определени зони на сградата. Средствата за 

подмяна са в размер на 18 500 лв. и ще бъдат осигурени от лечебното заведение. 

 Подмяна на 12 броя кондензни гърнета, арматура, резервоар за конденз и кондензна 

помпа в абонатната станция на основната сграда: 

Подмяната на кондензните гърнета, арматура, резервоар за конденз и кондензна помпа в 

абонатната станция на Основната сграда ще доведе до икономия на гориво и ще предотврати 

авариите от хидравлични удари в кондензопровода до централата в Технически университет - 

Варна. Лечебното заведение планира да осигури подмяната на стойност 96 000 лв. със 

собствени средства. 

 

  Подмяна вертикали на отоплителната инсталация между 7 и 9 етаж в западното 

крило на основната сграда: 

Предложението за подмяна на вертикалите е продиктувано от 30-годишната експлоатация на 

отоплителната система, довело до запушване на отделни части от тръбопроводите. Лечебното 

заведение планира да осигури подмяната на стойност 34 000 лв. със собствени средства. 

 

 Подобряване на болничната среда, в т. ч.: 

- Изграждане на релейна защита във Възлова станция 1006 - повишаване сигурността на 

електрозахранването на ниво средно напрежение на УМБАЛ „Света Марина“, чрез въвеждане 

на селективност при възникване на аварийни изключвания; 

- Реконструкция на блоково табло N3 - техническите параметри и окомплектоването на таблото 

не са съобразени с увеличаване броя на потребителите на електроенергия, в следствие 

разрастване обема дейности извършвани от УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна; 

- Реконструкция на трафопост 381 - модернизация на трансформаторния пост. Повишаване 

сигурността на електрозахранването, както и редуциране периода на безтокова пауза, чрез 

намаляване на времето за извършване на оперативни превключвания в случай на отпадане на 

част от основното електрозахранване на ниво средно напрежение; 

- Закупуване на UPS за кардиооперационна - През годините се е увеличил броят на апаратите, 

които изискват непрекъсваемо захранване. Необходимо е закупуването на по-мощен UPS, 

който да поеме допълнителното натоварване; 

- Рециклиране на съществуващи Вакуум помпи - помпите са монтирани и работят от 

създаването на болничното заведение. Необходимо е да се извърши планов ремонт и 

рециклиране, с цел дублиране на новата вакуум помпа; 

- Разширение на телефонна централа - капацитетът на централата е използван на сто процента. 

Не могат да бъдат откривани нови телефонни постове; 

- Монтаж климатици в зала „А“ - за отопляване/охлаждане на залата са предвидени четири на 

брой климатични системи от колонен тип. От тях два не работят, като извършването на ремонт 

е икономически нецелесъобразно; 

- Подмяна чилър еднодневна хирургия - съоръжението е технически амортизирано. При 

възникване на повреда, не може да бъде извършен ремонт тъй като системата работи с фреон 

R22, който е забранен за употреба. Лечебното заведение планира подобренията да бъдат 

реализирани със собствени средства.  Лечебното заведение планира да осигури средства на 

стойност 154 300 лв. със собствени средства. 

 

 Доставка и монтаж на рентгенова тръба SOMATOM Definition AS: 

Гаранционният срок на тръбата е 250 000 скан секунди или 30 месеца - към визирания период и 

двете условия са надхвърлени и има вероятност да дефектира. Лечебното заведение ще осигури 

средства в размер на 310 000 лв. със собствени средства. 
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 Доставка и монтаж на рентгенова тръба SOMATOM Definition: 

Гаранционният срок на тръбата е 250 000 скан секунди или 30 месеца - към визирания период и 

двете условия са надхвърлени и има вероятност да дефектира. Лечебното заведение ще осигури 

средства в размер на 310 000 лв. със собствени средства. 

 

 Доставка и монтаж на тръба за КТ - Somatom Spirit: 

Гаранционният срок на тръбата е 250 000 скан секунди или 6 месеца - към визирания период и 

двете условия са надхвърляни и има вероятност да дефектира. Лечебното заведение ще осигури 

средства в размер на 110 000 лв. със собствени средства. 

 

 Доставка и монтаж на рентгенова тръба ПЕТ/КТ Gemini TF16: 

Гаранционният срок на тръбата е 500 000 скан секунди или 30 месеца - към визирания период и 

двете условия са надхвърлени и има вероятност да дефектира. Лечебното заведение ще осигури 

средства в размер на 300 000 лв. със собствени средства. 

 

 ЕКГ апарати (3 броя): 

ЕКГ апаратите в клиниките са в експлоатация от 2000 г. Те са ремонтирани многократно и 

дефектират често вследствие на дълга и активна експлоатация. Към момента резервните 

частите на моделите, с които разполага болницата са ограничени по вид  и се налага да се 

извършват ремонти на основни елементи, което може да доведе до неадекватни данни при 

изследването.  Лечебното заведение ще осигури средствата за закупуване на обща стойност 7 

780 лв. 

 

 Закупуване и абонаментна поддръжка на приложен програмен продукт- софтуерен 

модул за управление на продажби в търговски обект (СУПТО), част от болничната 

информационна система (БИС)  за срок от една година: 

Софтуерът е необходим, за да се приведе болничната информационна система  в съответствие с 

нормативни изисквания на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. 

за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти. 

Стойността на продукта е 13 000 лв., които ще осигури лечебното заведение. 

 

 Закупуване на защитна стена Cicso FirePower, обновяване на стара защитна стена 

Cisco ASA, софтуер за централизиран мониторинг на мрежовата инфраструктура: 

Хардуерът и софтуерът са необходими защита на болничната мрежа от външни и вътрешни 

заплахи и намаляване на уязвимостта на системите към външна намеса и нарушаване на 

работоспособността им. Лечебното заведение планира да осигури закупуването на стойност 76 

000 лв. със собствени средства. 

 

 Поетапна подмяна или допълване на съществуващи етажни 24 портови комутатори с 

48 или 24 портови с по 2 резервирани порта за връзка с опорни комутатори: 

Към момента етажните комутатори са 24 портови и са с почти запълнен капацитет. При 

поставяне на 48 портови комутатори ще се повиши капацитета и ще стане възможно 

резервирано свързване на етажен комутатор към опорни комутатори. Еквивалентна политика е 

да се монтират втори 24-портови комутатори. При наличие на 2 броя комутатори на етажа 

могат да  се свързват кабинети на кръстосан принцип и при отпадане на етажно устройство или 

опорен комутатор, мрежата ще отпада само на част от компютрите. При налични 2 компютъра 

в кабинет само единият ще има мрежа.  Крайната цел е да отпадат само части от мрежата и 

само някои от компютрите да нямат достъп. Лечебното заведение планира да осигури 

поетапната подмяна със собствени средства в размер на 30 000 лв. 
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 Поетапна реорганизация на опорна оптична мрежа към резервирана свързаност 

между етажни и основни комутатори в сървърно помещение - от мрежова топология звезда 

към мрежова топология пръстен. (В т.ч. нова двойка оптични комутатори с повишен 

капацитет и портове.): 

Към текущия момент има изградена оптична свързаност по етажите с едно влакно. Положеният 

оптичен кабел разполага с още влакна, което позволява резервирано свързване на 

оборудването. Текущите 2 броя оптични суичове са със запълнен капацитет и не обслужват 

резервирано свързаността. Предвижда се 2 x 32-40 портови комутатори (10Gb), които ще могат 

да поемат нарастващия капацитет за следващите 5 години. Лечебното заведение планира да 

осигури реорганизацията със собствени средства в размер на 70 000 лв. 

 

 Допълнителни опорни комутатори: 

Текущите 2 броя оптични суичове са с частично запълнен капацитет и не могат да обслужват 

резервирано свързаността. В аварийни ситуации е възможна работата само с един от тях. Добра 

практика е да има втора двойка основни комутатори, което ще позволи профилактика и 

настройка на цялата мрежа в резервиран режим, какъвто в момента е невъзможен. Лечебното 

заведение планира да осигури допълнителните опорни комутатори със собствени средства в 

размер на 50 000 лв. 

 

 Изграждане на радио Wi-Fi трасета от „Основна сграда“ до паркинги и сграда 

„Хранителен блок“: 

С цел повишаване на сигурността и безопасността на служители и пациенти на територията на 

лечебното заведение е необходимо да се поставят камери за наблюдение на паркингите като за 

целта са необходими 10 000 лв., които лечебното заведение ще осигури за собствена сметка. 

 

 Централизирана система за архивиране и възстановяване на данни:  

Предвижда се интеграция на хардуерна и софтуерна система за централно управление на 

операции по бекъп и възстановяване. Централната система за архивиране е необходима, за да се 

може да се възстанови  информация в случай на случайно или умишлена загуба на данни или в 

случай на инцидент свързан с информационната система на болницата. Лечебното заведение 

ще осигури внедряването със собствени средства в размер на 280 000 лв. 

 

 Обновяване на сървърни операционни системи Windows Server 2019: 

Текущите сървърни операционни системи са Windows Server 2008 или 2012. Необходимо е 

обновяване до последна версия на операционните системи във връзка с Наредба за 

минималните изисквания за мрежова информационна сигурност приета с ПМС № 186 от 

26.07.2019 г. Лечебното заведение ще осигури средствата за обновяване в размер на 18 000 със 

собствени средства. 

 

 Антивирусен софтуер:  

Лицензи за 800 компютри и сървъри (50 лв. на компютър за година). Антивирусният софтуер 

ще защити работните компютри от злоумишлени атаки и ще подобри защитата и сигурността 

на данните и информационната система като цяло. Лечебното заведение планира да закупи 

софтуера на стойност 40 000 лв. със собствени средства. 

 

 Обзавеждане на ново сървърно помещение:  

Новото сървърно помещение трябва да осигури необходимият капацитет и физическо място за 

сървърните и мрежови системи на болницата, каквито текущото помещение не може да 

предостави. Лечебното заведение планира да закупи обзавеждане на стойност 20 000 лв. със 

собствени средства. 
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 Закупуване на лицензи за медицински софтуер:  

Софтуерът е необходим, за да се повиши капацитета на Клиниката по нуклеарна медицина и 

метаболитна терапия за провеждане на образна диагностика. В момента такава може да се 

извършва само на работната станция на скенера. Със закупуването на допълнителен софтуер, 

специализирана образна диагностика ще може да се извършва и от други компютърни станции, 

свързани в болничната мрежа. Допълнителните работни места ще дадат възможност да се 

намали времето за обслужване и диагностициране на пациенти. Подобренията на мрежовата и 

информационна инфраструктура на лечебното заведение на стойност 180 000 лв. ще бъдат 

реализирани със собствени средства. 

 

 Закупуване на автомобил: 

Наблюдава се увеличаване на натовареността на автопарка на болницата, дължащо се на превоз 

на пациенти до Клиника по физикална и рехабилитационна медицина, находяща се в хотел 

„Естрея Резиденс“ в к.к. „Св.Св. Константин и Елена“- гр. Варна за рехабилитация, както и 

увеличените съдебни дела, касаещи пациенти от психиатричните клиники. Освен това има 

липса на представителен автомобил, както и заместващ автомобил при ремонт на наличния. 

Лечебното заведение планира да закупи автомобила със собствени средства в размер на 85 000 

лв. 

 

 Обновяване на система за контрол на достъп – aвтомобили и заплащане на престой 

Наличната автоматизирана система, която е монтирана през 2008 г. работи в ограничен режим. 

Основно се използва за чекиране на персонала. Обновената система дава възможност за 

многократно използване на картите, а действащите карти на служителите да се кодират чрез 

новата система. Системата за контрол на достъпа има  възможности като: 

- Идентификация, контрол и ограничаване на достъпа до определени зони в рамките на 

дефинирани времеви интервали; 

- Административен контрол на работното време, присъствията и закъсненията на служителите; 

- Точна статистика за присъствия, закъснения, командировки, отсъствия, самоотлъчки и др. на 

всеки служител на базата на предварително дефиниран индивидуален график; 

- Архив на регистрираните събития и справки за минали периоди; 

- Неограничен брой потребители и точки на контрол; 

- Висока надеждност - вграденият в картите микрочип съдържа уникален за целия свят код с 

повече от 94 милиона комбинации; 

- Отлична производителност независимо от натоварването.  

- В зависимост от необходимостта може да се проектира специфични системи, които да 

включват комбинация от следните елементи: турникети, въртящи се врати, заключващи 

механизми, електромагнитни брави, магнити за стъклени врати, хидравлични автомати за 

затваряне на врати, автомобилни бариери, механизми за автоматни портални врати. Времето за 

престой ще се отчита и заплаща на изхода посредством внедрената автоматизираната система 

за контрол. За предпочитане е системата да има възможност за разплащане с импулсни карти, 

карти за абонати, банкноти, монети или жетони от водачи използващи пътната инфраструктура 

на болницата. Лечебното заведение планира да осигури тази система на стойност 100 000 лв. 

със собствени средства; 

 

 Повишаване на качеството на обучение на студенти от специалности „медицина“, 

„дентална медицина“, „фармация“, „здравни грижи“, „здравен мениджмънт“, 

„фармацевтичен мениджмънт“, специализанти, докторанти и специалисти от практиката; 

 Непрекъснато продължаващо обучение и възможности за придобиване на 

допълнителна квалификация на персонала на лечебното заведение. 
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7. Информация за основните характеристики на системите за вътрешен контрол, 

прилагани от Дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети 

Според българското законодателство ръководството изготвя доклад за дейността и финансов 

отчет за всяка финансова година, който представя достоверно, във всички съществени аспекти, 

финансовото състояние на Дружеството към края на годината, за финансовите резултати от 

дейността и за паричните потоци в съответствие с приложимата счетоводна рамка. 

Отговорността на ръководството включва и прилагане на система за вътрешен контрол за 

предотвратяване, разкриване и изправяне на грешки и неверни изложения, допуснати в 

резултат на действия на счетоводната система.  

Основните принципи на ръководството при прилагането на Системата за финансово 

управление и контрол (СФУК) са: 

 Съответствие с действащото законодателство и вътрешните актове и договори; 

 Прилагане на адекватна и последователна управленска и счетоводна политика, 

оповестявана във финансовите отчети; 

 Надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация; 

 Коректно водене на счетоводните регистри и своевременноотразяване на всички 

събития и операции с точен размер и за съответния отчетен период, което позволява 

изготвянето на финансовите отчети в съответстие с приложимата счетоводна рамка; 

 Спазване на принципа на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, 

приходите и разходите; 

 Установяване и прекратяване на измами и грешки; 

 Спазване на принципа на действащо предприятие. 

 

Чрез прилагането на СФУК във всички звена на Дружеството се постига: 

 Законосъобразноразходване на средствата и осигуряване на надеждна 

информация за поемане на отговорност и вземане на правилни управленски решения;  

 Подобряване на взаимодействието между структурните звена и отделните 

длъжности за по-добро финансово управление; 

 Прозрачност на процесите, децентрализация на отговорностите; 

 Усъвършенстване на вътрешно-нормативната Система за финансово управление 

и контрол е въведена с решение на Съвета на директорите от началото на 2011 г., 

няколкократно е допълвана и усъвършенствана и се прилага във всички звена на Дружеството. 

 

Основни елементи на Системата за финансово управление и контрол на Дружеството: 

 Контролна среда; 

 Управление на риска; 

 Контролни дейности; 

 Информация и комуникация; 

 Мониторинг. 
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За всеки от елементите на СФУК ръководството е утвърдило вътрешно-нормативни 

документи(заповеди, процедури, работни инструкции, указания, правила и други документи), 

сред които най-важните са: 

Контролна среда: 

 Кодекс на професионалната етика, който налага почтеност, етични ценности и  

изисквания за компетентност;  

 Организационна структура с описание на правомощия и отговорности; 

 Правила за управление на човешките ресурси, Правила за работната заплата, 

Длъжностни характеристики; 

 Правилник за устройството на дейността и вътрешния ред. 

 

Оценка и управление на риска, контролирани от Група по управление на риска: 

 Стратегия за управление на риска. 

 

Мониторинг 

Във всички правила и процедури, съдържащи се в Системата за финансово управление и 

контрол се съдържат правила за текущо наблюдение на контролите от страна на ръководството 

и преценка дали контролните дейности функционират според предназначението си и остават 

ефективни във времето. 

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи на управление на 

Дружеството. 

През м. януари 2017 г. Дружеството е приело Стратегия за управление на риска, актуализирана 

през м. август 2019 г., разработена в съответствие със Закона за финансовото управление и 

контрол в публичния сектор, Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на 

УМБАЛ „Света Марина” ЕАД и Методически указания на Министерство на финансите. 

Стратегията ще се актуализира на всеки три години и при настъпване на съществени промени в 

рисковата среда, в която функционира лечебното заведение. 

Стратегията за управлението на риска се прилага от всички медицински структури и 

административни звена и обхваща: 

 Идентифициране, оценяване и управление на рисковете в УМБАЛ „Света Марина“; 

 Постигане на съответствие между основните приоритети на УМБАЛ „Света Марина“ 

и нивото на риска, което тя е склонна да поеме; 

 Подпомагане вземането на управленски решения относно реакциите по отношение 

на риска. 
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Контролни дейности 

 Система за финансово управление и контрол; 

 Правила за реда и организацията на заявяване и доставка на стока между 

лечебното заведение и „Света Марина Фарма“ ЕООД - Варна; 

 Правила за прилага не системата на двоен подпис; 

 Правила за осъществява на предварителен контрол за законосъобразност; 

 Правила за движение на медицинските и административни документи; 

 Процедури за преглед на изпълнението и резултатите от дейността и  

съпоставяне на данните; 

 Етичен кодекс; 

 Правила за управление на човешките ресурси; 

 Вътрешни правила за дейността на болничния архив. 

 

Информация и комуникация 

 Счетоводна политика, която съдържа конкретни принципи, изходни положения,  

правила и практики, прилагани от Дружеството при изготвянето и представянето на 

финансовите отчети, формулира правила и процедури, касаещи текущото отчитане на 

дейността. Счетоводната политика съдържа описание на основните сделки и операции и 

правилата за тяхното отчитане, счетоводни документи и документооборот, ред за съхраняване 

на счетоводната информация; 

 Болнична информационна система „Гама Кодмастер“, която осъществява 

автоматизирано управление на дейности, свързани с процеса на регистриране на постъпилите в 

стационара на здравното заведение пациенти, тяхното пре(и)веждане между различните 

отделения, кодирането на диагнозите и процедурите и тяхното изписване; 

 Вътрешни правила за използване на информационни и мрежови ресурси и 

компютърно оборудване. 
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ПОЯСНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ  

1. ПРАВЕН СТАТУТ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” (Дружеството) е 

регистрирана във Варненски окръжен съд по фирмено дело № 2940/2000 г. като еднолично 

акционерно дружество с държавно имущество, създадено по Закона за лечебните заведения. На 

основание чл.38/2/ от този закон капиталът на Дружеството е записан въз основа на балансовата 

стойност на всички дълготрайни материални активи към датата на образуването – 20.09.2000 г. 

Собствеността върху капитала е придобита от държавата, а от 22 март 2018 г. с решение на 

Министерски съвет правата на собственика по управлението на Дружеството се упражняват от 

Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна.  Дружеството е вписано в Търговския 

регистър с EИК 103562052.  

Предметът на дейност на Дружеството е осъществяване на болнична помощ и диспансерна дейност. 

Адресът на управление и място на стопанската дейност е: гр. Варна, ул. „Христо Смирненски” 1. 

Съветът на директорите към 31 декември 2019 г. е в състав: проф. д-р Вилиян Платиканов, д.м. - 

председател, проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. и проф. д-р Радослав Радев, д.м.    

Изпълнителен директор на Дружеството е проф. д-р Валентин Игнатов, д.м., а от 13 март 2020 г. – 

Проф. д-р Силва Андонова - Атанасова, д.м.н. 

2. ЗНАЧИМИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ 

2.1. База за изготвяне на финансовия отчет 

2.1.1. Изразяване на съответствие 

Финансовият отчет на Дружеството към 31 декември 2019 г. е изготвен съгласно Националните 

счетоводни стандарти. Съгласно Закона за счетоводството, търговските дружества в България 

съставят финансовите си отчети на базата на Националните счетоводни стандарти, приети от 

Министерския съвет (НСС). Дружествата, които до момента са прилагали Международните 

счетоводни стандарти, приети за приложение в Европейския съюз, могат да продължат с тяхното 

приложение и в бъдеще, или да направят еднократен преход към НСС. 

При изготвянето на годишните си финансови отчети за 2018 г. и предходните години Дружеството е 

прилагало МСС. Ръководството на Дружеството счита, че е целесъобразно да промени прилаганата 

до момента счетоводна база, като се върне към прилагане на НСС. Настоящият финансов отчет е 

изготвен в съответствие с изискванията на НСС, които са в сила от 1 януари 2016 г., включително 

всички техни последващи промени. Този отчет е първият, който Дружеството е изготвило в 

съответствие с изискванията на НСС, като при прехода са от МСС към НСС са приложени 

изискванията на СС 42 - Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти.  

Датата на преминаване към НСС е началото на най-ранния период, за който се представя пълна 

сравнителна информация в съответствие с НСС - 1 януари 2018 г. Изравняването на стойността на 

капитала към датата на прехода от МСС към НСС и извършените корекци са представени в 

Приложение № 33. 

2.1.2. Приложима мерна база 

При съставянето на настоящия годишен финансов отчет е спазен принципа на историческата цена, 

модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви до тяхната справедлива 

стойност към края на отчетния период, доколкото това се изисква от съответните счетоводни 

стандарти и тази стойност може да бъде достоверно установена. Подобни отклонения от принципа на 

историческата цена са посочени при оповестяване на счетоводната политика на съответните места 

по-нататък. Всички данни, представени в настоящия финансов отчет са в хиляди лева, освен ако не е 

упоменато друго. 
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Пояснителни приложения към финансовия отчет (продължение) 

Значими счетоводни политики (продължение) 

База за изготвяне на финансовия отчет (продължение) 

2.1.3. Използване на счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки  

Изготвянето на финансовия отчет в съответствие с приложимите счетоводни стандарти изисква 

ръководството да прави преценки, приблизителни оценки и допускания, които влияят на прилагането 

на счетоводните политики и на отчетените суми на активите, пасивите, приходите и разходите. 

Реалният резултат може да бъде различен от тези приблизителни оценки. Очакванията и основните 

допускания се преразглеждат текущо. Преразглеждането на счетоводните оценки се признава в 

периода, в който оценката е преразгледана, когато преразглеждането засяга само този период, или в 

периода на преразглеждането и бъдещи периоди, ако преразглеждането оказва влияние и на 

бъдещите периоди. Тези елементи, за които предположенията и оценките имат значително влияние 

върху финансовите отчети като цяло, са оповестени в Приложение 2.20. 

2.1.4. Принцип на действащо предприятие 

При изготвяне на настоящия финансов отчет е спазено основното предположение за действащо 

предприятие, което предполага, че Дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще. 

Ръководството е анализирало финансови, оперативни и други фактори, влияещи върху способността 

на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие в обозримо бъдеще. 

Преценката покрива период от дванадесет месеца след датата, към която е съставен настоящият 

финансов отчет и е базирана на плановете на ръководството за бъдещи действия по управление на 

рисковете и дейността.  

Тази преценка обхваща следните събития/условия: 

Финансови 

 Към датата на финансовия отчет текущите активи превишават текущите пасиви с 14 811 

хил.лв.; 

 Дружеството не ползва парични заеми; 

 Нетните парични потоци от оперативната дейност са 9 713 хил.лв.; 

 Оперативната печалба преди амортизации е 9 729 х.лв.; 

 Дружеството няма просрочени текущи задължения към доставчици. 

Оперативни 

 Дружеството е водеща университетска болница в Североизточна България, ръководството 

няма намерение и не са му известни обстоятелства, налагащи ограничаване на дейността; 

 Няма недостиг на апаратура, материали и специалисти, които да са от решаващо значение за 

нормалното продължаване на дейността; 

Други 

 Липсват съдебни производства, които могат да доведат до съществени искове, които не могат 

да се удовлетворят и които биха застрашили нормалното продължаване на дейността; 

 Дружеството има застрахователно покритие на съществените рискове; 

 Очакваните промени, оповестени в приложение 34 Събития след отчетната дата ще имат 

негативен ефект върху Дружеството, но ръководството е уверено, че те няма да нарушат принципа на 

действащо предприятие. 

На базата на тази оценка ръководството е преценило, че не са налице фактори и/или събития, които 

да показват съмнения относно прилагането на принципа за действащо предприятие като база за 

изготвяне на финансовия отчет. Намеренията на ръководството по отношение на бъдещото 

съществуване на Дружеството са то да продължи да изпълнява всички свои дейности. Като се има 

предвид оценката на очакваните бъдещи парични потоци, ръководството на Дружеството счита, че е 

подходящо финансовите отчети да бъдат изготвени на база принципа на действащо предприятие. 
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База за изготвяне на финансовия отчет (продължение) 

2.2. Консолидация 

Дружеството притежава три дъщерни дружества, които в настоящия индивидуален финансов отчет са 

представени по цена на придобиване и този отчет не представлява консолидиран финансов отчет по 

смисъла на НСС 11 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни 

предприятия. Индивидуалният  финансов отчет на Дружеството се изготвя и одитира заедно с 

консолидирания отчет на Групата (включваща Дружеството и дъщерните му дружества).  

2.3. Сравнителни данни 

Дружеството представя сравнителна информация за една предходна година.  Когато е необходимо, 

сравнителните данни се рекласифицират (и преизчисляват), за да се постигне съпоставимост спрямо 

промените в представянето в текущата година.  

Корекциите и ефектите, произтичащи от преминаването към НСС са отчетени в салдото на 

неразпределената печалба/непокрита загуба от минали години са представени в Приложение № 33. 

2.4. Функционална валута и валута на представяне 

Дружеството води счетоводство и съставя финансовите си отчети в националната валута на 

Република България - български лев. При условията на валутен борд българският лев е с фиксиран 

курс към еврото в съотношение: BGN 1.95583 : EUR 1. 

2.5. Операции с чуждестранна валута 

Операциите с чуждестранна валута, с изключение на тези за покупка и продажба на валута, се 

завеждат първоначално във функционалната валута по централния курс на Българска народна банка, 

приложим в деня на извършване на сделката. Закупената валута се оценява по валутния курс на 

придобиване, а продадената валута се оценява по валутния курс на продажбата.  

Парични активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута, се отчитат във функционалната 

валута по заключителния курс в деня на изготвяне на отчета. Непаричните позиции, които се отчитат 

по историческа цена, изразена в чуждестранна валута, се оценяват, като се използва валутния курс 

към датата на сделката, а за тези, които се отчитат по справедлива стойност се използва валутния 

курс към датата, на която е определена справедливата стойност.  

Печалба или загуба от курсови разлики, произтичащи от уреждането на  парични позиции при 

курсове, различни от тези, по които са били заведени първоначално, се включват в отчета за 

приходите и разходите като финансови приходи и разходи. Текущата оценка на позициите в 

чуждестранна валута се извършва в последния ден на всеки календарен месец и към датата на 

съставяне на междинен или годишен финансов отчет. 

2.6. Дълготрайни материални активи  

Първоначално придобиване 

При първоначалното придобиване чрез покупка дълготрайните материални активи се оценяват по 

цена на придобиване (себестойност), включваща покупна цена и всички преки разходи, необходими 

за привеждане на актива в работно състояние. Цената на придобиване на дълготрайните материални 

активи при условията на разсрочено плащане е еквивалентна на сегашната стойност на задължението, 

дисконтирано с лихвен процент по привлечените кредитни ресурси. 
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Цената на придобиване на активи по стопански начин включва разходите за материали и труд, всички 

други разходи по въвеждането на съответния актив в плануваната употреба, както и разходите за 

извеждането му от експлоатация и възстановяване на терена. 

При безвъзмездни сделки, при първоначалното придобиване дълготрайните материални активи се 

оценяват по справедлива стойност. 

Активи, получени в резултат на апортна вноска по Търговския закон се оценяват по оценка, приета от 

съда и всички преки разходи за привеждането им в работно състояние в съответствие с 

предназначението.  

Когато в дълготрайните материални активи се съдържат съществени компоненти от различен вид и с 

различен  полезен живот, тези компоненти се отчитат като самостоятелни обекти в съответната група 

активи, към която принадлежат. Резервните части и сервизното оборудване обичайно се отчитат като 

материални запаси и се признават като печалба или загуба в момента на влагането им. Основните 

резервни части, за които очакванията са да бъдат ползвани през повече от един период,  или  могат да 

се използват само във връзка с отделен актив, се считат за дълготрайни материални активи.  

Възприетият стойностен праг на същественост, под който придобитите активи независимо, че 

притежават характеристиките на дълготраен актив, се изписват като текущ разход е 150 лв. 

Последващи разходи 

Възникнали последващи разходи, за да се подмени част от дълготрайните материални активи, се 

капитализират в съответния актив само когато е вероятно Дружеството да получи в бъдеще 

икономически ползи, свързани с тази част от актива, и разходите могат да бъдат оценени надеждно. 

Балансовата стойност на подменената част се отписва и се признава в текущите разходи за периода.  

Значими модернизации и подобрения, които удължават срока на годност като увеличават капицитета 

и производителността на актива, или водят до подобряване качеството на услугите или разширяват 

възможността за предоставяне на нови услуги, се капитализират и се преразглежда остатъчния му 

полезен живот към датата на капитализация.  Поддръжка, ремонти и незначими подобрения се 

отчитат в отчета за приходите и разходите.  

Печалбите и загубите от изписване на дълготрайни материални активи се определят като се 

съпоставят постъпленията с балансовата стойност и се включват в отчета за приходите и разходите 

като други приходи.  

Амортизация 

Амортизацията се начислява на база линейния метод въз основа на очаквания срок на полезен живот 

на имотите, машините и оборудването, които се отчитат отделно.  Земята не се амортизира.  

Амортизацията на актива започва, когато той е готов за употреба, т.е. когато е на мястото и в 

състоянието, необходими за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството. 

Определените срокове на полезен живот се преразглеждат в края на всеки отчетен период и при 

установяване на значителни отклонения спрямо бъдещите очаквания за срока на използването на 

активите се коригират в перспектива. Срокът на годност по групи активи е както следва: 

 Съоръжения -          25 години 

 Трайни насаждения - подобрения върху земите     6-7 години 

 Сгради и конструкции -         25 години 

 Машини и оборудване -                 4-10 години 

 Транспортни средства -           5 години 

 Компютърна техника -           5 години 

 Обзавеждане и други активи -       6-7 години 
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Пояснителни приложения към финансовия отчет (продължение) 

Значими счетоводни политики (продължение) 

2.7. Нематериални активи 

Нематериалните активи, придобити от Дружеството и имащи ограничен срок на използване, се 

отчитат по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загуби от обезценка. 

Дружеството капитализира нематериални активи в случай, че тяхната цена на придобиване е 

еквивалентна на, или надвишава ниво на същественост 150 лева.   

Разходи, свързани с поддръжката на нематериални активи се капитализират, само когато се увеличава 

бъдещата икономическа изгода от актива.  Всички останали разходи се признават като разход в 

момента на тяхното възникване. Амортизацията се начислява на база линейния метод въз основа на 

очаквания срок на полезен живот на нематериалните активи.  Оцененият полезен живот на 

програмните продукти е 5 години. 

2.8. Инвестиции в дъщерни дружества 

Дългосрочните инвестиции в дъщерни дружества се представят по цена на придобиване, не се 

търгуват на фондови борси, поради което справедливата им стойност не би могла да се измери 

достатъчно достоверно. Инвестициите подлежат на ежегоден  преглед за обезценка. 

При покупка и продажба на инвестиции в дъщерни дружества се прилага датата на сключване на 

сделката. Инвестициите се отписват, когато се прехвърлят правата, които произтичат от тях на други 

лица, а печалбата/(загубата) от продажбата им се представя като други доходи. 

2.9. Материални запаси 

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от доставната и нетната реализуема стойност, като 

разликата се отчита като текущи разходи за дейността. Доставната стойност е сумата на всички 

разходи по закупуването и доставянето на материалните запаси до сегашното им състояние.  При 

безвъзмездни сделки, при първоначалното придобиване материалните запаси се оценяват по 

справедлива стойност. 

Материалните запаси се отписват по метода на конкретно определената стойност, когато тяхното 

потребление засяга конкретни партиди, проекти или клиенти. В останалите случаи се прилага средно-

претеглена стойност. 

2.10. Финансови инстументи 

Финансовите инструменти са договори, които пораждат едновременно както финансов актив в едно 

предприятие, така и финансов пасив или инструмент на собствения капитал в друго предприятие. 

Произтичащите от законови или подзаконови изисквания активи или пасиви, които нямат договорен 

характер (напр. данъци, такси, дивиденти за държавата или общината и др.) не са финансови активи 

или пасиви.  

Всички финансови инструменти на Дружеството се очаква, че ще бъдат реализирани на своя падеж и 

не могат да бъдат търгувани. Затова бизнес моделът, който е в основата на класифицирането на 

финансовите инструменти на Дружеството ги ограничава до прилагането на следните конкретни 

категории: 

2.10.1. Финансови активи на Дружеството 

Финансовите активи на Дружеството са парични суми; договорни права за получаване на парични 

суми или друг финансов актив от друго предприятие и размяна на финансов инструмент с друго 

предприятие при потенциално благоприятни условия; инструменти на собствения капитал на друго 

предприятие. 
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Пари и парични еквиваленти - включват парични наличности и депозити на виждане, които се 

оценяват по номиналната им стойност. В отчета за паричните потоци парите и паричните 

еквиваленти се представят като неблокирани пари в банки и каса  

Търговски и други вземания - представят се по стойността на тяхното възникване, намалена с   

начислената обезценка за несъбираеми и трудносъбираеми вземания. 

Дружеството начислява обезценка на търговските и други вземания, когато са налице обективни 

доказателства, че то няма да събере всички дължими суми при настъпване на техния падеж. Като 

индикатори за потенциална обезценка на търговските вземания Дружеството счита настъпили 

значителни финансови затруднения на дебитора, вероятността той да встъпи в процедура по 

несъстоятелност или неизпълнение на договорените ангажименти и забава на плащанията.  

Обезценката се представя в счетоводния баланс като намаление на отчетната стойност на вземанията, 

а разходите от обезценката се представят в отчета за приходите и разходите като текущи разходи. 

Когато едно вземане е несъбираемо и за него има начислена обезценка, то се отписва за сметка на 

тази обезценка. Възстановяването на загуби от обезценка на търговски вземания се извършва през 

отчета за приходите и разходите и се отчита като намаление на статията, в която преди това е била 

отразена обезценката.  

2.10.2. Финансови пасиви на Дружеството 

Търговски и други задължения – представят се първоначално по цена на придобиване, която се 

приема за справедлива стойност, нетно от преките разходи по транзакцията, а последващо – по 

тяхната амортизирана стойност. 

2.10.3. Инструменти на собствения капитал на Дружеството 

Вноските на собственика при учредяване на Дружеството и увеличение на регистрирания капитал се 

класифицират като собствен капитал, представен по историческа стойност на апортните или 

паричните вноски към датите на учредяването и на увеличението на капитала.  

Дружеството не използва дериватни финансови инструменти за хеджиране на рискове от промяна на 

валутните курсове, лихвени нива или парични потоци. 

2.11. Резерви 

Фонд Резервен 

Съгласно изискванията на Търговския закон и устава, Дружеството е длъжно да формира фонд 

Резервен, чиито източници са една десета от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда 

достигнат най-малко една четвърт от номиналната стойност на капитала. 

Средствата на фонд Резервен могат да се използват само за покриване на годишната загуба или 

загуби от предходни години. 

Допълнителни резерви 

Неразпределената печалба, извън средствата по Фонд Резервен, формира Допълнителните резерви 

съгласно решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството. 

Други резерви   

Разликата в оценките на апортираните в капитала активи, надвишаващи регистрирания капитал, 

както и оценките на земя при предишни преминавания на Дружеството към МСС формират Другите 

резерви.  
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Пояснителни приложения към финансовия отчет (продължение) 

Значими счетоводни политики (продължение) 

2.12. Провизии 

Провизии се признават когато Дружеството има настоящо (конструктивно или правно) задължение в 

резултат на минало събитие, и е вероятно, че погасяването/уреждането на това задължение е свързано 

с изтичане на ресурси. Провизиите се оценяват на база най-добрата приблизителна преценка на 

ръководството към датата на финансовия отчет за разходите, необходими за уреждането на 

съответното задължение. Приблизителната оценка се дисконтира, когато падежът на задължението е 

дългосрочен.  

Когато се очаква част от ресурсите, които ще се използват за уреждане на задължението да бъдат 

възстановени от трето лице, Дружеството признава вземане, ако е налице висока степен на сигурност 

на неговото получаване, стойността му може надеждно да се установи и отчита приход  по същата 

позиция в отчета за приходите и разходите, където е представена и самата провизия. 

Ако е вероятно определен изходящ поток, съдържащ икономически ползи, да бъде необходим за 

покриване на задължение по съдебен спор, Дружеството признава провизия.  Провизията се базира на 

най-добрата оценка дадена от юридическите съветници на Дружеството.  В случаите, когато не може 

да бъде направена надеждна оценка на размера, задължението се оповестява като потенциално 

задължение. 

2.13. Задължения към наети лица 

2.13.1. Краткосрочни доходи 

Като краткосрочни доходи на персонала се отчитат парични и непарични основни и допълнителни 

възнаграждения за положен труд, премии, компенсируеми отпуски и законово определените върху 

тях осигуровки.  

Тези доходи се признават като текущ разход и краткосрочно задължение към персонала.  

2.13.2. Доходи при напускане  

Доходите при напускане са обезщетенията, изплащани на персонала при прекратяване на трудовото 

или служебно правоотношение съгласно законодателството, договорно  или друго споразумение. 

Тези обезщетения се начисляват като разход и съответно задължение на Дружеството.  

Към дата на баланса ръководството оценява приблизителния размер на потенциалните разходи за 

всички служители и ги представя като задължение на дисконтирана база. В случаите, когато 

Дружеството се е ангажирало да осигури доходи при напускане преди нормалната дата на 

пенсиониране или като резултат от направено предложение за поощряване на доброволното 

напускане, тези доходи се признават за разход в момента на възникването им.  

2.13.3. Доходи след напускане 

Правителството на България носи отговорността за осигуряването на пенсии по планове за 

дефинирани вноски.  Разходите по ангажимента на Дружеството да превежда вноски по плановете за 

дефинирани вноски се признават в отчета за  приходите и разходите при тяхното възникване. 

Еднократно изплащаните суми при пенсиониране съгласно Кодекса на труда в размер на брутните им 

трудови възнаграждения за срок от 2 месеца, а ако лицето е работило при същия работодател пред 

последните 10 години от трудовия си стаж –за срок от 6 месеца се отчита като текущ разход и 

дългосрочно задължение, определено по кредитния метод на прогнозните единици.  

Дружеството възлага на сертифициран актюер оценка на задължението, при използването на 

демографски (смъртност, текучество, възраст при пенсиониране) и финансови (норми на 

дисконтиране, ръст на заплатите) предположения. 

Възникналите актюерски печалби и загуби, резултат от изменение в актюерските предположения се 

отчитат по ускорения метод и се признават изцяло в текущия финансов резултат.   
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Пояснителни приложения към финансовия отчет (продължение) 

Значими счетоводни политики (продължение) 

2.14. Финансирания 

Безвъзмездно предоставените средства от правителството, правителствените институции и 

неправителствените организации (местни или международни), създадени с идеална цел с условия, с 

целево предназначение се отчитат като финансиране и се признават като приход период както следва: 

 Дарения, свързани с амортизируеми активи – пропорционално на начислените за съответния 

период амортизации на активи, придобити в резултат на дарението; 

 Дарения, свързани с немортизируеми активи – през периодите, през които са отразени 

разходите за изпълнение на условията по дарението; 

 Даренията, получени като компенсация за минали разходи или загуби се признават за приход 

през периода на получаването им. 

Ако правителственото дарение стане възстановимо поради неспазване на условията по него, 

подлежащите на връщане суми се отчитат като задължения, а непризнатата като приход част от 

финансирането се отписва.  

Даренията от трети лица, се отчитат по начина, по който се отчитат правителствените дарения. 

2.15. Лизинг  

Финансов лизинг  

Лизингополучател  

Финансовият лизинг, при който се трансферира към Дружеството съществената част от всички 

рискове и стопански ползи, произтичащи от собствеността върху актива се признава като актив и 

пасив в счетоводния баланс на наемателя с размер, който в началото на лизинговия договор е равен 

на справедливата стойност на наетия актив или, ако е по-нисък – по сегашната стойност на 

минималните лизингови плащания.  

При изчисляване на минималните лизингови плащания сконтовият фактор е лихвеният процент, 

заложен в лизинговия договор, ако той практически може да бъде определен, или се използва 

диференциалния лихвен процент за задължението на наемателя. 

Като разсрочен финансов разход Дружеството отчита разликата между справедливата стойност на 

наетия актив/минималните лизингови плащащания и общата сума на договорените наемни плащания.   

Придобитите под финансов лизинг активи се амортизират на база полезния живот на актива в 

рамките на лизинговия срок, съгласно възприетата амортизационна политика за подобни 

амортизируеми собствени активи. 

Лизингодател  

Финансовият лизинг, при който се трансферира извън Дружеството съществената част от всички 

рискове и стопански изгоди, произтичащи от собствеността върху актива на финансов лизинг, се 

изписва от състава на активите на лизингодателя по балансова стойност и се представя в счетоводния 

баланс като вземане със стойност, равна на определените в договора наемни плащания. В тази сума 

се включват справедливата стойност на отдадения актив и разликата между общата сума на 

договорените наемни плащания и справедливата цена на отдадения актив, като последната се 

отразява като финансови приходи за бъдещи периоди.  

Като текущ финансов приход Дружеството отчита пропорционалната част от разсрочените 

финансови приходи, съответстваща на относителния дял на получените суми по договора в общата 

сума на договорените наемни плащания. 
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Приложения към годишния финансов отчет (продължение) 

Значими счетоводни политики (продължение) 

Лизинг (продължение) 

 

Експлоатационен лизинг  

Лизингополучател  

Лизинг, при който наемодателят продължава да притежава съществената част от всички рискове и 

стопански изгоди от собствеността върху дадения актив се класифицира като експлоатационен 

лизинг. Поради това активът не се включва в счетоводния баланс на лизингополучателя. 

Плащанията във връзка с оперативния лизинг (с изключение на разходите за услуги, като 

застраховка, поддръжка, охрана, почистване и др.) се признават като текущи разходи по линейния 

метод за целия срок на лизинговия договор.  

Разходи, свързани с допълнителни плащания, като ремонти и подобрения, застраховки и поддръжка 

на наетия актив и др., включително разходите, които ефективно са възстановени чрез споразумение 

за стимули, се отчитат като текущи разходи. 

Общата сума на получените стимули се отчита като намаление на разходите за наем през целия срок 

на лизинга на линейна база. 

Разходите за подобрения на наетите активи се отчитат като дълготрайни активи, отделно от 

разходите за наем. 

Лизингодател  

Наемодателят продължава да притежава съществена част от всички рискове и стопански изгоди от 

собствеността върху дадения актив. Поради това този актив продължава да е включен в състава на 

неговите дълготрайни материални активи, амортизацията му за периода се включва в текущите 

разходи съгласно амортизационната политика и активът се тества за обезценка.  

Първоначално извършените преки разходи във връзка с договарянето и уреждането на 

експлоатационния лизинг се отчитат като текущи разходи. 

Дружеството не признава печалба от продажба, а приходи от наем (с изключение на приходите от 

извършени услуги като застраховки, поддръжка, ремонти, охрана, почистване, консумативни разходи 

и др.) по линейния метод за целия срок на лизинговия договор, включително когато постъпленията не 

се получават на тази база. 

Общата сума на платените стимули се отчита като намаление на приходи от наем през целия срок на 

лизинга на линейна база. 

2.16. Приходи 

За приход, независимо от паричните постъпления, се признава брутният поток от икономически 

изгоди, получен в хода на обичайната дейност, водещ до увеличаване на собствения капитал, отделно 

от увеличенията, свързани с вноските на собствениците.  

Приходът се определя по справедливата стойност на полученото или подлежащото на получаване 

възнаграждение под формата на парични средства.  

Приходът се признава, когато е вероятно Дружеството да има икономическа изгода, свързана със 

сделката, сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена, направените разходи, или тези, които 

ще бъдат направени във връзка със сделката, могат да бъдат надеждно измерени. Приходите за всяка 

сделка се признават едновременно с извършените за нея разхози, при спазването на принципа на 

съпоставимост.  
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Пояснителни приложения към финансовия отчет (продължение) 

Значими счетоводни политики (продължение) 

Приходи (продължение) 

 

Приходите от извършени услуги се начисляват в отчета за приходите и разходите пропорционално на 

етапа на завършеност към края на отчетния период. Етапът на завършеност се определя чрез проверка 

на извършената работа. Не се начисляват приходи, когато съществува значителна несигурност по 

отношение на получаване на възнаграждението, възстановяване на свързаните разходи, или 

възможно възражение от страна на възложителя. 

Дружеството генерира нетни приходи от следните медицински дейности: 

 Медицинските услуги, извършвани по договори с Националната здравноосигурителна каса 

(НЗОК) формират основната част от приходите на Дружеството: по клинични пътеки, за вложени 

импланти, за диализни, онкологични процедури, процедури с РЕТ скенер, за вложени онколекарства, 

кръвни фактори, интензивно лечение, диспансерно наблюдение и др. Размерът на признатия приход  

се признава незабавно при извършване на услугите. За предоставените медицински услуги се изисква 

одобрение от страна на  органите на НЗОК, което в някои случаи може да доведе до корекции, ако се 

приеме, че предоставените услуги не отговарят на договорените спецификации. Опитът на 

Дружеството може да предостави доказателства, че предоставените услуги са в съответствие с 

уговорените спецификации, поради което приходът към 31 декември се признава преди одобряването 

от НЗОК, с изключение на установено наличие на оставащи задължения. Обичайно, признатите 

приходи от извършените медицински услуги се одобряват от НЗОК във времевия интервал след 

балансовата дата, но преди датата, на която се одобряват финансовите очети; 

 Приходите от Министерство на здравеопазването се формират от извършваните  услуги, 

определени в едногодишен договор между страните: за психиатрично лечение, експертни решения на 

ТЕЛК, спешна помощ, лечение на специфични заболявания и др.; медикаменти и медиц. консумативи 

по държавна доставка; трансплатационни дейности; дейности по национални програми и др.;  

 Размерът на признатия приход се регулира от Министерство на здравеопазването съгласно 

ежегодно сключваните договори  и се признава в периода, в който са извършени услугите; 

 Приходите от потребителска такса се регулират ежегодно  от нормативно определената от 

Правителството на България такса за здравноосигурените лица и се признават в момента на 

извършване на услугите; 

 Приходите от заплатени медицински изделия от пациенти се признават при влагането на 

изделието в медицинската услуга; 

 Приходите от други медицински услуги по специализирани фондове при правителствени и 

неправитествени национални и международни организации се признават в периода на извършване на 

услугите. 

Други приходи 

 Правителствените дарения за дълготрайни материални активи се признават 

пропорционално през периода с размера на признатите в разходите амортизации;  

 Дарения от трети лица за дълготрайни материални активи се признават пропорционално 

през периода с размера на признатите в разходите амортизации; 

 Правителствените дарения за текущата дейност се признават през периода, през който са 

отразени разходите за изпълнение на условията по даренията;  

 Даренията от трети лица за текущата дейност се признават също през периода, през който 

са отразени разходите за изпълнение на условията по даренията;  

 Приходи по договори за наем се признават в периода, за който се отнасят; 

 Приходите от излишъци на активи се признават в момента на установяване на излишъка. 
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 Приходи от отписани задължения - при изтичане на давностния срок или при наличие на 

друго основание за отписване на задължението; 

 Приходи от глоби, неустойки,  лихви и други - след установяване на правото за тяхното 

получаване съгласно договор или съдебен иск. 

Финансови приходи 

Финансовите приходи се включват в печалбата или загубата за годината когато възникнат, и се 

състоят от: приходи от лихви по предоставени срочни депозити, приходи от лихви по просрочени 

вземания, приходи от дивиденти, печалба от курсови разлики.  

2.17. Разходи 

Разходите се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и 

съпоставимост, и до степента, до която това не би довело за признаване на активи/пасиви, които не 

отговарят на определенията за такива съгласно приложимите счетоводни стандарти.  

Непреките разходи се разпределят по структурни звена на следните бази: 

 Разходи за ел. енергия, вода, топлоенергия, поддръжка на парова централа, данък сгради и 

такса смет, текущ ремонт строителство, общи амортизации и други непреки общопроизводствени 

разходи  - на база площ; 

 Разходи за телефони, кислород, поддръжка на софтуер и други – на база брой активи, 

използвани в съответните звена; 

Разпределението на организационно-управленските разходи се извършва както следва : 

 70% за основните дейности 

 10% за наемоотдаващата дейност 

 20% за всички други дейности извън основната и наемоотдаването 

 

Финансовите разходи се включват в печалбата или загубата за годината когато възникнат и се 

състоят от: нетна загуба от курсови разлики  в чуждестранна валута, разходи за лихви по финансов 

лизинг и обезценки на предоставени заеми и парични депозити. 

2.18. Данъци от печалбата 

Данъкът върху печалбата за годината представлява текущи и отсрочени данъци и се признава в 

отчета за приходите и разходите. 

Текущият данък са очакваните данъчни плащания върху облагаемата печалба за годината, 

прилагайки данъчните ставки в сила към датата на изготвяне на финансовия отчет и някои корекции 

на дължимия данък, отнасящи се за предходни години.   

Отсрочените данъци се изчисляват чрез балансовия метод върху временните разлики между сумата 

на активите и пасивите, използвана за целите на изготвянето на финансовия отчет и сумата, 

използвана за данъчни цели. Сумата на отсрочените данъци се базира на очакването те да се 

реализират или приспаднат, използвайки  данъчните ставки, които се очаква да се прилагат за 

периода, през който активите ще се реализират, а пасивите ще се уредят. 

Актив по отсрочени данъци се начислява само до размера,  до който е възможно бъдеща облагаема 

печалба да бъде налична при условие, че неизползваните данъчни загуби и кредити могат да бъдат 

използвани.  Отсрочените данъчни активи се намаляват с размера на тези, за които бъдещата изгода 

не е повече вероятно да бъде реализирана. 
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Пояснителни приложения към финансовия отчет (продължение) 

Значими счетоводни политики (продължение) 

2.19. Дивиденти 

Дивидентите се признават като намаление на нетните активи на Дружеството и текущо задължение 

към едноличния собственик на капитала в периода, в който е възникнало правото му да ги получи. 

2.20. Значими счетоводни предположения и приблизителни оценки 

Приложението на Националните счетоводни стандарти изисква от ръководството да приложи някои 

счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния 

финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и 

разходите. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка на ръководството към 

датата на изготвянето на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават 

от представените в настоящия финансов отчет.  

Оставащ полезен живот дълготрайни материални активи 

Ръководството е определило сроковете на полезен живот на дълготрайните материални активи както 

е оповестено в приложение 2.6. Евентуална промяна в тези срокове би променила съществено 

балансовите стойности на активите и разходите за амортизации за следващия отчетен период.  

Обезценка на търговски и други вземания  

За обезценяването на отделните вземания ръководството прилага проценти, които се определят на 

основата на забавата на плащанията във времето, а за някои вземания ръководството на Дружеството 

измерва обезценката, като прави редица съществени преценки при определяне икономически условия 

и вероятността контрагентите да не изпълнят задълженията си.  

Провизии за съдебни дела  

По откритите заведени съдебни дела срещу Дружеството ръководството е преценило, съвместно с 

адвокатите му, че на настоящия етап признатите провизии за задължения по дела в счетоводния 

баланс към 31 декември 2019 г. възлизат на 167 хил.лв. (2018 г.: 369 хил.лв.). 

Задължения за пенсионни обезщетения 

Сегашната стойност на задълженията по пенсионни доходи зависи от няколко фактора:  определените 

заплати, техния ръст, демографската структура и текучество на персонала  и други вероятности. 

Използваните преценки за определянето на нетния разход (приход) за пенсиите включват и 

дисконтов фактор. Към датата на финансовия отчет Дружеството назначава сертифициран актюер, 

който издава доклад с изчисления относно дългосрочните задължения към персонала за обезщетения 

при пенсиониране. Всяка промяна в тези преценки влияе на балансовата стойност на задълженията по 

пенсионни доходи. 

Данъци върху дохода 

Дружеството е данъчен субект, попадащ под юрисдикцията на българската данъчна администрация. 

За определянето на данъчната провизия е необходима преценка. Съществуват редица операции и 

изчисления, за които има условност по отношение на окончателния данък в нормалния ход на 

дейността. Дружеството признава пасиви за очаквани данъчни задължения на база на преценка на 

ръководството. Когато окончателният данъчен резултат от подобни събития е различен от 

първоначално отчетените суми, тези разлики ще имат влияние върху текущия данък и провизиите за 

отсрочени данъци в периода на данъчните ревизии. 

Признаване на данъчни активи 

При признаването на отсрочените данъчни активи от ръководството на Дружеството е оценена 

вероятността отделните намаляеми временни разлики да имат обратно проявление в бъдеще и 

възможностите на Дружеството да генерира в перспектива достатъчно данъчни печалби.  
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3. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

 

Земи и 

подобр

е-ния 

върху 

тях 

Сгради 
Машини и 

оборудване 

Съоръ-

жения 

Транспортни 

средства 
Други 

Разходи 

за 

придоби-

ване на 

ИМС и 

предоста-

вени 

аванси 

Общо 

 хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. 

01.01.2018 г.         

Отчетна стойност 2 464 21 787 82 433 4 854 537 8 472 244 120 791 

Натрупана 

амортизация (207) (7 007) (57 142) (1 129) (384) (6 520) 
 

(72 389) 

Балансова 

стойност 

 

2 257 

 

14 780 

 

25 291 

 

3 725 

 

153 

 

1 952 

 

244 

 

48 402 

         
2018 г.         

Балансова 

стойност 

01 януари 
2 257 14 780 25 291 3 725 153 1 952 244 48 402 

Новопридобити 4 45 2 596 129 2 323 1 409 4 508 

Отписани   
(21) (3) 

 
(9) (448) (481) 

Разход за 

амортизации (18) (872) (5 992) (197) (55) (592) 
 

(7 726) 

31.12.2018 г. 2 243 13 953 21 874 3 654 100 1 674 1 205 44 703 

         
31.12.2018 г.         

Отчетна стойност 2 468 21 832 83 745 4 974 539 8 533 1 205 123 296 

Натрупана 

амортизация (225) (7 879) (61 871) (1 320) (439) (6 859) 
 

(78 593) 

Балансова 

стойност 

 

2 243 

 

13 953 

 

21 874 

 

3 654 

 

100 

 

1 674 

 

1 205 

 

44 703 

         
2019 г.         

Балансова 

стойност 

01 януари 
2 243 13 953 21 874 3 654 100 1 674 1 205 44 703 

Новопридобити 

 

1 016 1 967 143 

 

368 1 636 5 130 

Отписани   
(36) (7) 

 
(2) (1 188) (1 233) 

Разход за 

амортизации (19) (877) (5 363) (202) (43) (556) 
 

(7 060) 

31.12.2019 г. 2 224 14 092 18 442 3 588 57 1 484 1 653 41 540 

         
Отчетна стойност 2 468 22 848 84 557 5 104 539 8 803 1 653 125 972 

Натрупана 

амортизация (244) (8 756) (66 115) (1 516) (482) (7 319) 
 

(84 432) 

Балансова 

стойност 

 

2 224 

 

14 092 

 

18 442 

 

3 588 

 

57 

 

1 484 

 

1 653 

 

41 540 

 

 



 УМБАЛ „Света Марина” ЕАД - гр. Варна 

 20 

Пояснителни приложения към финансовия отчет (продължение) 

Дълготрайни материални активи (продължение) 

 

През представения отчетен период са бракувани активи с отчетна стойност 1 266 хил.лв. и балансова 

стойност 28 хил. лв., отчетени в текущите разходи.     

Отчетната стойност на напълно амортизираните активи, които са все още в употреба към 31 декември 

2019 г. е 51 446 хил.лв. 

Ръководството обмисля бъдещата експлоатация, или продажба на сграда и прилежащата й земя, 

намираща се в  с. Шкорпиловци с балансова стойност 114 хил.лв., която към 31 декември 2019 г. не 

се използва според първоначалното си предназначение – отделение за рехабилитация. 

Балансовата стойност на активи, които временно не се експлоатират, или все още не са въведени в 

употреба към 31 декември 2019 г. е  359 хил.лв. 

Дружеството съхранява и/или ползва в дейността си чужди активи – основно медицинска апаратура, 

предоставена от Министерство на здравеопазването, Община Варна, Медицински университет гр. 

Варна и трети лица, които се връщат на собственика при договорените срокове и условия. Отчетната 

стойност на тези активи възлиза на 28 694 х.лв.  

Дружеството няма заложени и ипотекирани имоти, машини, съоръжения и оборудване. 

4. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ – Програмни продукти 

 

2019 г.  2018 г. 

 
хил.лв.  хил.лв. 

01 януари 

   Отчетна стойност 1 590 

 

1290 

Натрупана амортизация (837) 

 

(661) 

Балансова стойност 753 

 
629 

    Балансова стойност в началото на годината 753 

 

629 

Новопридобити 57 

 

317 

Отписани 

   Разход за амортизации (248) 

 

(193) 

31 декември 562 

 
753 

    31 декември 

   Отчетна стойност 1 647 

 

1 590 

Натрупана амортизация (1 085) 

 

(837) 

Балансова стойност 562 

 
753 
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Пояснителни приложения към финансовия отчет (продължение) 

5. ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА 

Дружество 2019 г. 

дял в 

капитала  

 

2018 г. 

дял в 

капитала 

 
лева %  лева % 

ДКЦ Света Марина ЕООД 5 000 100%  5 000 100% 

Света Марина Трейдинг ЕООД 255 000 100% 

 

255 000 100% 

Света Марина Фарма ЕООД 100 

  

100 

 

 
260 100   260 100  

 
Данни за  собствения капитал и финансовия резултат на дъщерните дружества 

 

 
2019 г. 

 
2018 г. 

 
хил.лв. 

 
хил.лв. 

 

Собствен 

капитал 

Печалба/ 

(загуба) 

за 

годината 

 

Собствен 

капитал 

Печалба/ 

(загуба) 

за 

годината 

ДКЦ Света Марина ЕООД 185              53  

 

134              12  

Света Марина Трейдинг ЕООД 247                4  

 

243            (20) 

Света Марина Фарма ЕООД                571             610  

 

               (39)            (39) 

 

6. АКТИВИ И (ПАСИВИ) ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ 

 

временна 

разлика 

 

отсрочен 

данък 

 временна 

разлика 

 

отсрочен 

данък 

 
31.12.2019 г. 

 
31.12.2019 г. 

 
31.12.2018 г. 

 
31.12.2018 г. 

 
хил.лв. 

 
хил.лв. 

 
хил.лв. 

 
хил.лв. 

Активи/(пасиви) по отсрочени данъци 

     Дълготрайни материални активи          (3 387) 

 

          (338) 

 

           (2 330) 

 

            (233) 

Доходи на физически лица 1 359 

 

136 

 

1 336 

 

134 

Вземания 8 269 

 

827 

 

9 743 

 

974 

Компенсируеми отпуски на 

персонала 654 

 

65 

 

615 

 

62 

Пенсионни провизии 3 494 

 

349 

 

2 914 

 

291 

Провизии за задължения 167 

 

17 

 

369 

 

37 

Общо активи по отсрочени 

данъци  10 556 

 

1 056 

 

12 647 

 

1 265 
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Активи и (пасиви) по отсрочени данъци (продължение) 

Изменение в салдото на отсрочените данъци 

Отсрочени данъчни (пасиви)/активи 01.01.2019 г. 

 Признати в 

печалба и 

загуба за 

периода 

 

31.12.2019 г. 

 хил.лв. 

 
хил.лв. 

 

хил.лв. 

Дълготрайни материални активи (233) 

 

(105) 

 

(338) 

Доходи на физически лица 134 

 

2  

 

136 

Вземания 974  

 

(147) 

 

827 

Компенсируеми отпуски на персонала 62 
 

3  
 

65 

Пенсионни провизии 291 
 

58  
 

349 

Провизии за задължения 37  
 

(20) 
 

17 

Общо 1 265  

 

(209) 

 

1 056 

 

Отсрочени данъчни активи 01.01.2018  

 Признати 

в печалба 

и загуба за 

периода 

 

Признати 

в отчета за 

собствения 

капитал 

 

31.12.2018 

 хил.лв. 

 
хил.лв. 

   

хил.лв. 

Дълготрайни амортизируеми активи 220  

 

(298) 

   
(78) 

Дълготрайни неамортизируеми активи (155) 

 
 

   
(155) 

Доходи на физически лица 116  

 

18  

   

134  

Вземания 849  

 

125  

   
974  

Компенсируеми отпуски на персонала 72  
 

(10) 
   

62  

Пенсионни провизии 193  
 

16  
 

82  
 

291  

Провизии за задължения 22  
 

15  
   

37  

Данъчна загуба 10  
 

(10) 
   

0  

Общо 1 327  

 
           (144) 

 

               82  

 

1 265 

 

7. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 

 

2019 г.  2018 г. 

 
хил.лв.  хил.лв. 

Медикаменти, в т.ч: 2 566 

 

2 538 

* собствени средства 1 964 

 

1 939 

* държавна доставка 352 
 

528 

* дарения 250 
 

71 

Медицински консумативи, химикали и реактиви 1 248 

 

654 

Горивни и смазочни материали, в т.ч.: 48 

 

50 

* собствени средства 32 
 

34 

* дарения 16 
 

16 

Резервни части 25 

 

29 

Спомагателни материали 7 

 

7 

Други материали 57 

 

10 

Продукция 16 

 

13 

 
3 967 

 
3 301 
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8. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ 

 

2019 г.  2018 г. 

 

хил.лв.  хил.лв. 

Търговски  вземания 

 

 

 Вземания от РЗОК по извършени и фактурирани медицински 

услуги 47 

 

386 

Вземания от РЗОК по извършени, но нефактурирани медицински 

услуги 7 661 

 

9 700 

Вземания от Министерство на здравеопазването 492  240 

Вземания от дъщерни предприятия 33  99 

Вземания от Медицински университет Варна 6  5 

Вземания от други клиенти 77  91 

 
8 316  10 521 

Други вземания 

 

 

 Вземания за данъци -  4 

Вземания по предоставени аванси и предплатени услуги 60  47 

Съдебни и присъдени вземания 

 

 20 

Вземания от предоставени допълнителни парични вноски на 

дъщерно дружество 

 

 

100 

Други вземания 7  10 

 
67  181 

Общо търговски и други вземания 8 383  10 702 

 

Търговските вземания включват: 2019 г.  2018 г. 

 
хил.лв.  хил.лв. 

Брутна сума 8 526  11 181 

Обезценка на вземания             (210)              (660) 

Общо 8 316  10 521 

 

Другите вземания включват: 2019 г.  2018 г. 

 
хил.лв.  хил.лв. 

Брутна сума 8 126  9 265 

Обезценка на вземания          (8 059)           (9 084) 

Общо 67  181 

 
Движение на коректива за обезценка на търговските 

вземания 

2019 г.  2018 г. 

 
хил.лв.  хил.лв. 

Салдо на 1 януари               660   431 

Отчетена обезценка 

 

               240  

Отписани суми като несъбираеми 

 

 (11) 

Сторнирана обезценка/(събрани взмания)             (450)    

Салдо в края на годината               210                 660  
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Търговски и други вземания (продължение)  

 

Движение на коректива за обезценка на другите вземания 2019 г.  2018 г. 

 
хил.лв.  хил.лв. 

Салдо на 1 януари            9 084   8 059 

Отчетена обезценка 

 

            1 025  

Сторнирана обезценка/(събрани взмания)          (1 025)    

Салдо в края на годината            8 059              9 084  

 

 

Възрастова структура на търговските вземания 

   

 

2019 г.  2018 г. 

 
хил.лв.  хил.лв. 

Непадежирали до 90 дни 7 948 

 

10 521 

Просрочени от 90 до 180 дни 351 

 

- 

Просрочени от 181 до 360 дни 17 

 

- 

Просрочени над 360 дни, вкл. несъбираеми по преценка на 

ръководството 210 

 

660 

Провизия за очаквани кредитни загуби (Обезценка)             (210) 

 

            (660) 

Общо             8 316              10 521  

 

 

Възрастова структура на другите вземания 2019 г.  2018 г. 

 
хил.лв.  хил.лв. 

Непадежирали до 90 дни 61 

 

179 

Просрочени от 90 до 180 дни 5 

 

2 

Просрочени от 181 до 360 дни - 

 

1 

Просрочени над 360 дни, вкл. несъбираеми по преценка на 

ръководството 8 060 

 

9 083 

Провизия за очаквани кредитни загуби (Обезценка)          (8 059) 

 

         (9 084) 

Общо                67  

 

              181  

 

9. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 

 

2019 г.  2018 г. 

 

хил.лв.  хил.лв. 

Парични средства в банки по разплащателни сметки, в т.ч.: 17 808  9 445 

в лева 17 374  8 910 

в евро 417  518 

в щатски долари 17  17 

Парични средства в каса  34  17 

в лева 33  16 

в евро 1 

 

1 

 

17 842  9 462 

 
Наличните към 31.12.2019 г. парични средства и парични еквиваленти са по сметки на дружеството в  

Банка ДСК ЕАД, Уникредит Булбанк АД, ЦКБ АД, Първа инветиционна банка АД,и Райфайзенбанк 

АД. 
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10. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ 

Като разходи за бъдещи периоди са представени предплатени суми за застраховки, абонаменти и 

други разходи, от които ще се черпи икономическа изгода през следващата година. 

 

11. РЕГИСТРИРАН КАПИТАЛ 

 
номинална 

стойност 

на акция 

2019 г. 2018 г. 

брой 

акции 

внесен 

капитал в 

лева 

брой 

акции 

внесен 

капитал в 

лева 

Министерство на 

здравеопазването 10 4 848 676 48 486 760 4 848 676 48 486 760 

 

12. РЕЗЕРВИ 

 

2019 г.  2018 г. 

 

хил.лв.  хил.лв. 

Законови резерви, формирани от заделяне на печалбата по ТЗ 1 496  1 258 

Допълнителни резерви 168  168 

Други резерви 1 901  1 901 

 

3 565  3 327 

 
 Законовите резерви са формирани от заделяне на една десета от печалбата, съгласно 

българския Търговски закон и Устава на Дружеството.  

 Допълнителните резерви са формирани от неразпределените печалби, съгласно решение на 

едноличния собственик на капитала на Дружеството. 

 Другите резерви са формирани от разликата в оценките на апортираните в капитала активи, 

надвишаващи регистрирания капитал, както и оценките на земя при предишни преминавания на 

Дружеството от НСС към МСС.  

 

13. ФИНАНСИРАНИЯ 

Финансирания 

   

 

2019 г.  2018 г. 

Нетекуща част хил.лв.  хил.лв. 

Правителствени дарения за дълготрайни материални активи 3 917  4 534 

в т.ч.: от Министерство на здравеопазването 2 220  2 401 

от Министерство на здравеопазването по Програма "Превенция 

и контрол на ХИВ/СПИН" 153 

 

240 

по ОП Конкурентноспособност 

 

 270 

по МФ Козлодуй 1 267  1 331 

по проект съфинансиран от ЕИП и НФМ 210  221 

по Програма ФАР 56  60 

общини 11  11 

Дарения от трети лица за дълготрайни материални активи 528  489 

 
4 445  5 023 
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Финансирания (продължение) 

 

2019 г.  2018 г. 

Текуща част хил.лв.  хил.лв. 

Правителствени дарения за дълготрайни материални активи 617  890 

в т.ч.: от Министерство на здравеопазването 181  181 

от Министерство на здравеопазването по Програма "Превенция 

и контрол на ХИВ/СПИН" 87 

 

87 

по ОП Конкурентноспособност 270  543 

по МФ Козлодуй 64  64 

по проект съфинансиран от ЕИП и НФМ 10  10 

по Програма ФАР 4  4 

общини  1  1 

Дарения от трети лица за дълготрайни активи 190  206 

Правителствени дарения за текущата дейност 848  602 

в т.ч.: от Министерство на здравеопазването - за материални 

запаси 352 

 

528 

от НЗОК за медицински изделия 480  - 

от Министерство на здравеопазването - за спешна помощ при 

мозъчен инсулт с прилагане на мед.изделия 

 

 

58 

от общини - за материални запаси 16  16 

Дарения от трети лица за текущата дейност - невложени 

медикаменти и др. материални запаси 311 

 

77 

 
1 966  1 775 

 

14. ПРОВИЗИИ ЗА ПЕНСИОННИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

 

2019 г.  2018 г. 

 

хил.лв.  хил.лв. 

Настояща стойност на задължението към 01 януари 2 914  2 763 

Разходи за лихви за периода, признати в текущата печалба 48  55 

Разходи за текущ трудов стаж за периода, признати в текущата 

печалба 251 

 

233 

Разходи за минал трудов стаж за периода 276 

 

7 

Изплатени обезщетения през периода              (301)               (141) 

Актюерски (печалби)/загуби, признати в Отчета за приходите и 

разходите                306  

 

                 (3) 

Настояща стойност на задължението към 31 декември 3 494  2 914 

 
Актюерското задължение е изчислено от сертифициран актюер към 31 декември 2019 г. и 

представлява сумата на натрупаните права за прослуженото време (минал трудов стаж), разходи за 

текущ стаж за периода и разходи за лихва. Размерът на задължението на работодателя, към дата на 

изготвяне на оценката е равен на актюерското задължение и представлява сумата на изчисленото 

актюерско задължение за всички служители, назначени на трудов договор.  

При изчисляване на задължението на работодателя към наетите лица са спазени изискванията на НСС 

19 и е използван кредитния метод на прогнозните единици. Този метод представя задължение, което 

ще възникне в един бъдещ момент във времето и се основава на редица предположения, от които 

зависи размера на задължението. Предположенията се основават на следните допускания: 
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Провизии за пенсионни обезщетения (продължение) 

 

Демографски допускания: отразяват вероятността лицата, назначени на трудов договор да останат 

при работодателя и в момента на придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за 

тях да възникне задължение за изплащане на обезщетение. Лицата могат да отпаднат преди 

пенсиониране по различни причини: оттегляне, съкращаване на щат, заболяване, смърт и др. 

Демографските допускания отразяват специфични вероятности, които се базират на статистическа 

информация за населението на страната и са приложени към структурата на персонала по пол и 

възраст към момента на извършване на оценката. 

 таблица за вероятността лицата да доживеят определената възраст за придобиване правото на 

пенсия – на база данни на Националния статистически институт за периода 2016 – 2018 г.; 

 вероятност за оттегляне – на база текучеството на персонала през последните четири години, 

която е приложена към съществуващата структура на персонала съобразно разпределението на 

лицата по пол и възраст; 

Финансови допускания: прилагат се към развитието на паричните потоци във времето и се 

отразяват върху размера на бъдещото задължение и определянето на неговата настояща стойност.  

 ръст на заплатите, определен на база информация за ръста на заплатите в Дружеството за 

последните 5 години и на прогнозните очаквания за следващите години, според очакваното ниво на 

инфлация  - 1% годишно; 

 процент на дисконтиране, определен въз основа на очаквания процент на доходност при 

инструменти с по-дългосрочен падеж, като правителствените облигации – 1,5% годишно за целия 

срок на задължението; 

Други допускания – При определянето на момента на пенсиониране на всички лица, работещи в 

Дружеството се предполага, че те ще се пенсионират според изискването за пенсия за осигурителен 

стаж и възраст за работещите при условията на трета категория труд. 

Този план с дефинирани доходи създава експозиция на Дружеството основно към лихвен риск, риск 

свързан с нарастването на работните заплати, риск свързан с дълголетието и текучеството на 

персонала.  

15. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

2019 г.  2018 г. 

 

хил.лв.  хил.лв. 

Задължения към доставчици 2 690  8 396 

в т.ч. просрочени -  - 

Получени аванси 18  57 

Задължения за гаранции 276  412 

Задължения за гаранции към Съвет на директорите 37  36 

Задължения към дъщерни дружества 4 508  64 

в т.ч. просрочени -  - 

Задължения към МУ Варна 3  - 

Задължение по чл.100(7) от ЗЛЗ 1 512  126 

Провизии по съдебни дела 167  369 

Други задължения 2  - 

 

9 213  9 460 
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16. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА 

 

2019 г.  2018 г. 

 

хил.лв.  хил.лв. 

Задължения за текущи трудови възнаграждения 2 358  2 316 

Задължения за компенсируеми отпуски 546  514 

 

2 904  2 830 

 

17. ДАНЪЧНИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

2019 г.  2018 г. 

 

хил.лв.  хил.лв. 

Задължения за осигурителни вноски върху текущите 

възнаграждения на персонала 894 

 

862 

Задължения за осигурителни вноски върху компенсируемите 

отпуски на персонала 107 

 

101 

Задължения за данък върху доходите на персонала 242  237 

Задължения за данък върху добавената стойност 30  28 

Задължения за данък върху печалбата 21  - 

Задължения за други данъци 4  5 

 

1 298  1 233 

 

18. НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ 

 

2019 г.  2018 г. 

 

хил.лв.  хил.лв. 

Приходи от РЗОК 96 982  95 538 

Приходи от Министерство на здравеопазването за текущата дейност 6 491 

 

6 238 

Приходи от доплащане от пациенти за медицински изделия 4 387  3 750 

Приходи от  медицински услуги, заплатени по ценоразпис, по договор   2 998 

 

2 614 

Приходи от избор на лекар/екип  1 745  939 

Медицински изделия реимбурсирани от НЗОК директно на 

доставчиците 1 554 

 

- 

Приходи от НЗОК за лечение на деца 336  - 

Приходи от потребителски такси 342 

 

303 

Приходи от клинични изпитвания 264  418 

Приходи за кръв и кръвни продукти от РЦТХ 256  254 

Приходи от обучение на медицински специалисти 200  214 

Приходи от подобрени битови условия на пациентите 187  71 

Приходи от Фонд лечение на деца при МЗ 86  468 

Приходи от административни такси по клинични изпитвания 72  118 

 

115 900  110 925 
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19. ДРУГИ ПРИХОДИ 

 

2019 г.  2018 г. 

 

хил.лв.  хил.лв. 

Приходи от правителствени дарения за дълготрайни материални 

активи 891 

 

901 

в т.ч.: от Министерство на здравеопазването 268  271 

по ОП Конкурентноспособност 544  544 

фонд Научни изследвания 

 

 7 

от Международен фонд Козлодуй 64  64 

по проект съфинансиран от ЕИП и НФМ 10  10 

по Програма ФАР 4  4 

общини 1  1 

Приходи от правителствени дарения за текущата дейност 82  82 

в т.ч.: от Община Варна 76  76 

от БЧК 6  6 

Приходи от дарения на трети лица за дълготрайни материални 

активи 216 

 

208 

Приходи от дарения на трети лица за текущата дейност 518  699 

Приходи от наеми 545  557 

Приходи от такса автовход 539  426 

Приходи от административни и други услуги 321  262 

Приходи от гаранции, неустойки, обезщетения и съдебни дела 149  48 

Приходи от  вендинг телевизори 82  84 

Приходи от такси за административно обслужване на договори 29  24 

Отписани задължения 9 

 

6 

Приходи от продажба на отпадъчни и бракувани материали 5  2 

Излишъци от инвентаризации  2  9 

Заприходени полезни материали при бракуване на активи -  8 

Приходи от продажба на ДМА -  3 

 

3 388  3 319 

 

20. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ 

 

2019 г.  2018 г. 

 
хил.лв.  хил.лв. 

Приходи от лихви по банкови сметки 3  
 

4  

Положителни валутни курсови разлики 2  
 

2  

Приходи от съучастия (приложение 32 Свързани лица) 2  
 

1  

Приходи от обезценени вземания от КТБ АД (н) 1 025  
 

- 

 

1 032  
 

7  
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21. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ 

 

2019 г.  2018 г. 

 

хил.лв. 

 

хил.лв. 

Медикаменти           34 748  

 

          32 161  

Медицински консумативи           19 065  

 

          19 278  

Ел.енергия             1 323  

 

            1 230  

Резервни части и консумативи                538  
 

               549  

Топлоенергия                439  

 

               438  

Храна                364  

 

               380  

Вода                420  
 

               404  

Кръв и кръвни продукти                399  
 

               379  

Стопански материали                174  
 

               147  

Стволови клетки                171  
 

                90  

Хигиенни материали                130  
 

               128  

Канцеларски материали                 74  
 

                61  

Медицински газове                 48  
 

                63  

Постелочен инвентар, работно облекло                 38  
 

                21  

Горива и смазочни материали                 29  
 

                31  

Други                   6  
 

- 

 

57 966  
 

55 360  

 

22. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 

 

2019 г.  2018 г. 

 
хил.лв. 

 

хил.лв. 

Поддръжка на активи и медицинска апаратура             1 744  
 

            1 353  

Транспортни услуги                602  

 

               627  

Пране                455  

 

               407  

Медицински услуги 392  
 

356  

Ремонт на медицинска апаратура и оборудване                302  

 

               383  

Поддръжка програмни продукти и компютри                212  
 

               187  

Поддръжка на топлоцентрала 211  
 

204  

Наем на материални активи                128  
 

               115  

Застраховки 97  
 

88  

Ремонт на сгради                 83  

 

                98  

Охрана                 75  
 

                10  

Комуникационни услуги 72  
 

61  

Представяния медии, PR услуги                 22  
 

                28  

Банкови такси по преводи                 19  

 

                15  

Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци                 17  
 

                13  

Дозиметричен контрол                 15  
 

                15  

Квалификация на персонала                 13  
 

                12  

Юридически услуги                 11  
 

                15  

Профилактика                   8  
 

                11  

Снегопочистване                   5  
 

                  9  

Други 156  
 

152  

 

            4 639  

 

            4 159  
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23. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА 

 

2019 г.  2018 г. 

 

хил.лв.  хил.лв. 

Разходи за заплати по трудови договори 39 062  
 

35 405  

Разходи за заплати по договори за управление на ключовия 

ръководен персонал 
177  

 
135  

Разходи за заплати по граждански договори 196  
 

171  

Компенсируеми отпуски 32  
 

(88) 

Обезщетения при пенсиониране 274  
 

295  

Разходи за пенсионно и социално осигуряване  върху текущите 

възнаграждения на персонала 
6 862  

 
6 282  

Разходи за пенсионно и социално осигуряване  върху 

компенсируеми отпуски 
6  

 
(16) 

Обезщетения 111  
 

117  

Актюерски (печалби)/загуби при пенсиониране 306  
 

(3) 

 

47 026  
 

42 298  

 

Начислените и изплатени възнаграждения за независим финансов одит 11 хил.лв (2017 г.: 11 хил.лв.) 

не включват никакви допълнителни услуги.  

24. ДРУГИ РАЗХОДИ 

 

2019 г.  2018 г. 

 

хил.лв.  хил.лв. 

Обезценки/(сторнирани обезценки) на търговски и други 

вземания              (450) 

 

               240  

Данък сгради и такса смет                246                  252  

Представителни разходи                 30                   24  

Брак на ДМА                 28                   20  

Социални разходи                 20                   19  

Брак на материални запаси                 13                   46  

Командировки                 13                   14  

Други държавни, общински и нотариални такси                   8                   13  

Данъци върху разходите по ЗКПО                   5                     4  

Други общински данъци /пътен, дарение/                   5                     3  

Провизии по съдебни дела                   2                  152  

Санкции                   7                   20  

Други                   4  
 

                  8  

 
               (69) 

 
               815  

25. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ 

 

2019 г.  2018 г. 

 
хил.лв.  хил.лв. 

Провизия за очаквани кредитни загуби от вземания по парични 

деозити и разплащателни сметки   

 
1 025  

Отрицателни валутни курсови разлики 2  
 

1  

 

2  
 

1 026  
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26. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА 

 

2019 г.  2018 г. 

 
хил.лв.  хил.лв. 

Данъчна печалба/(загуба) за годината по дaнъчнa декларация             1 790  

 

            1 535  

Текущ разход за данъци върху печалбата - 10% (2018 г. :10 %)                179  

 

               154  

Отсрочени данъци върху печалбата - разход/(приход) 209   144  

Общо (разход за)/приход от  данъци от печалбата, отчетен в 

отчета за приходите и разходите                388  

 

               298  

 

Равнение на разхода за данъци върху печалбата, определен 

спрямо счетоводния резултат 

   

 

2019 г.  2018 г. 

 

хил.лв.  хил.лв. 

Счетоводна печалба/(загуба) за годината             3 451               2 682  

Данъци върху печалбата – 10%  (2018 г.: 10%)                345                  268  

Непризнати суми по данъчни декларации - постоянни разлики: 43   30  

увеличения – 539 х.лв. (2018 г.: 304 х.лв.) 54  

 

30  

намаления – 109 х.лв. (2018 г.: - х.лв) (11) 

 

- 

Общо (разход за)/приход от  данъци от печалбата, отчетен в 

отчета за приходите и разходите                388  

 

               298  

 

27. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ КЛИЕНТИ И ДРУГИ ДЕБИТОРИ 

 

2019 г.  2018 г. 

 

хил.лв.  хил.лв. 

Постъпления от РЗОК/НЗОК 100 144  95 423 

Постъпления от други клиенти и дебитори 13 091  10 930 

 

113 235  106 353 

 

28. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСИРАНИЯ 

 

2019 г.  2018 г. 

 

хил.лв.  хил.лв. 

Постъпления от МЗ  6 074  6 194 

Постъпления от Център Фонд за лечение на деца 132  495 

Постъпления от Община Варна по програма за лечение на 

зависими от опиоиди 75 

 

75 

Постъпления от обучение на медицински специалисти 10  38 

Постъпления от дарители 184  101 

 

6 475  6 903 
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29. ДРУГИ ВХОДЯЩИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ  

 

2019 г.  2018 г. 

 

хил.лв.  хил.лв. 

Входящи парични потоци от първа частична сметка за 

разпределение от КТБ АД (н)             1 025  

 

- 

 
            1 025                      -  

 

30. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ РИСКОВЕ 

Фактори на финансовите рискове 

Дейността на Дружеството е изложена на редица финансови рискове, най-важните от които са: 

валутен риск, кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци.  

Дружеството управлява финансовите рискове съгласно вътрешно утвърдени правила, дефиниращи 

персоналната отговорност и комуникацията при възникване на потенциални заплахи със значими 

последствия. Периодично се контролира спазването на приетите лимити и се извършва актуализация. 

Категории финансови инструменти, чувствителни на финансови рискове 

Финансови активи 

 

2019 г.  2018 г. 

 

хил.лв.  хил.лв. 

Търговски вземания 8 316  10 521 

Пари и парични наличности 17 842  9 462 

 
26 158  19 983 

 

Финансови пасиви 

 

2019 г.  2018 г. 

 

хил.лв.  хил.лв. 

Търговски и други задължения 2 690  8 396 

 
2 690  8 396 

Валутен риск 

Основните сделки на Дружеството, от които произтичат вземанията и задълженията, са 

деноминирани в български лева,  поради което валутният риск във връзка с подобни салда е 

минимизиран. Валутният риск произтича от парични наличности и вземания в щатски долари, които 

са изключително несъществени и за двете представени години. За да минимизира негативното 

влияние на промените в курса на долара, ръководството прилага политика по управление на 

плащанията, която ограничава необходимостта от обмяна на валута при неизгодни валутни курсове. 
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Управление на финансови рискове (продължение) 

Валутен риск (продължение) 

 

Активи и пасиви, деноминирани в български лева и чуждестранна валута: 

 

31.12.2019 г. в USD  в EUR  в BGN  Общо 

 хил.лв.  хил.лв.  хил.лв.  хил.лв. 

Търговски и други вземания -  -  8 316  8 316 

Парични средства  17  418  17 407  17 842 

Общо финансови активи 17  418  25 723  26 158 

        

Търговски и други задължения -  27  2 663  2 690 

Общо финансови пасиви -  27  2 663  2 690 

 

 

31.12.2018 г. в USD  в EUR  в BGN  Общо 

 хил.лв.  хил.лв.  хил.лв.  хил.лв. 

Търговски и други вземания -  -  10 521  10 521 

Парични средства  17  519  8 926  9 462 

Общо финансови активи 17  519  19 447  19 983 

        

Търговски и други задължения -  -  8 396  8 396 

Общо финансови пасиви -  -  8 396  8 396 

 

 

Лихвен риск 

Този риск се отнася до евентуално неблагоприятно влияние на промените на пазарните лихви върху 

печалбата и капитализацията на Дружеството. Дружеството не използва кредитен ресурс, поради 

което не е изложено на лихвен риск по отношение на пасивите. Лихвоносните активи на Дружеството 

– парични средства по разплащателни сметки са краткосрочни и с фиксиран лихвен процент, което 

минимизира пазарния ценови риск от промяна в лихвените равнища. 

Кредитен риск 

Това е рискът, при който другата страна по договор за финансов инструмент може да изпадне в 

невъзможност да погаси изцяло своите задължения на датата на дължимото плащане и с това да 

причини загуба на Дружеството. 

Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск са предимно 

вземания от продажби и парични депозити.  Основните клиенти на Дружеството по осъществяваната 

дейност са Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването. За 

минимизиране на риска ръководството редовно следи за спазването на  ежегодно договорираните 

условия. 

С цел минимизиране на риска, ръководството води политика на разпределение на свободните 

парични средства в повече търговски банки в България. 

Ликвиден риск  

Ликвидният риск е рискът Дружеството да не разполага с достатъчно средства, за да посрещне 

падежиращи плащания към свои кредитори или доставчици.  
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Управление на финансови рискове (продължение) 

Ликвиден риск (продължение) 

Ръководството управлява ликвидния риск по начин, който му гарантира, че редовно и без забава 

може да изпълни ежедневните си задължения, като текущо наблюдава падежите на плащанията и  

контролира паричните потоци.  

Матуритетният анализ е изготвен на база недисконтирани парични потоци и най-ранната дата, на 

която вземането/задължението е изискуемо. 

31.12.2019 г. до 3 м. 

 

3-6 м. 

 

6-12 м. 

 

Общо 

 хил.лв. 

 

хил.лв. 

 

хил.лв. 

 

хил.лв. 

Търговски и други вземания 8 316  -  -  8 316 

Парични средства  17 842  -  -  17 842 

Общо финансови активи 26 158  -  -  26 158 

        

Търговски и други задължения 2 675  2  13  2 690 

Общо финансови пасиви 2 675  2  13  2 690 

 

31.12.2018 г. до 3 м. 

 

3-6 м. 

 

6-12 м. 

 

Общо 

 хил.лв.  хил.лв.  хил.лв.  хил.лв. 

        

Търговски и други вземания 10 521  -  -  10 521 

Парични средства  9 462  -  -  9 462 

Общо финансови активи 19 983  -  -  19 983 

        

Търговски и други задължения 8 276  120  -  8 396 

Общо финансови пасиви 8 276  120  -  8 396 

 

Капиталов риск 

Целите на Дружеството при управление на капитала са да защитят способността му да продължи да 

функционира като действащо предприятие и да осигури възвръщаемост за собственика на капитала, 

като поддържа оптимална капиталова структура. Ръководството текущо наблюдава осигуреността и 

структурата на капитала на база съотношение на задлъжнялост (съотношение нетен дълг-капитал). 

Нетният дълг включва нетекущи и текущи заеми и задължения, намалени с паричните средства, а 

собственият капитал включва регистрираният капитал, резервите и натрупаната печалба на 

Дружеството. 

 

2019 г.  2018 г. 

 

BGN`000  BGN`000 

Общо дългов капитал, в т.ч.: 23 320 

 

23 235 

Заеми  -  - 

Намален с: 

 

 

 Парични средства и еквиваленти (17 842)  (9 462) 

Нетен дългов капитал 5 478  
 

13 773  

Общо собствен капитал 50 339   47 276  

Общо капитал 55 817  61 049 

 

 

 

 Съотношение на задлъжнялост 0.10  
 

0.23  
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31. УСЛОВНИ АКТИВИ И ПАСИВИ 

 
 Дружеството няма предоставени гаранции. 

 Дружеството съхранява и/или ползва в дейността си чужди активи – основно медицинска 

апаратура, предоставена от Министерство на здравеопазването, Община Варна, Медицински 

университет гр. Варна и трети лица, които се връщат на собственика при договорените срокове и 

условия. Отчетната стойност на тези дълготрайни материални и нематериални активи възлиза на      

28 694 х.лв.  

 

32. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА И СДЕЛКИТЕ С ТЯХ 

 

Свързани лица 

Министерство на здравеопазването – собственик на капитала 

ДКЦ „Света Марина” ЕООД – дъщерно дружество 

„Света Марина Трейдинг” ЕООД – дъщерно дружество 

„Света Марина Фарма” – дъщерно дружество 

Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна – упражняващ правата на едноличния 

собственик на капитала 

Членове на Съвета на директорите – лица, ключов ръководен персонал 

 

Сделки със свързани лица 

Министерство на здравеопазването 

Предоставени услуги 2019 г.  2018 г. 

 хил.лв.  хил.лв. 

Приходи от правителствени дарения за имоти, машини и 

оборудване  268 

 

271 

По договор за финансиране на дейности 4 098 

 

3 478 

По централна доставка на медикаменти и медиц.консумативи 108 

 

239 

За трансплантационна дейност 2 100 

 

2 332 

По договор по НППМДЗ 184 

 

188 

За отбранително-мобилизационна подготовка 1 

 

1 

 6 759  6 509 

 
Получени/(възстановени) средства 2019 г.  2018 г. 

 
хил.лв.  хил.лв. 

За финансиране на дейности 4 141  3 549 

За трансплантационна дейност 1 818  2 414 

По договор по НППМДЗ 114  230 

За капиталови разходи 1 387  126 

За отбранително-мобилизационна подготовка 1  1 

 7 461  6 320 
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Оповестяване на свързани лица и сделките с тях (продължение) 

Сделки със свързани лица (продължение) 

ДКЦ "Света Марина" ЕООД 

Получени услуги 2019 г.  2018 г. 

 хил.лв.  хил.лв. 

Паразитологични изследвания 1  1 

 1  1 

 
Предоставени услуги(без ДДС) 2019 г.  2018 г. 

 
хил.лв.  хил.лв. 

Наем 223  255 

Възстановени разходи 39  38 

Стерилизация 4  4 

Такса административно обслужване 1  1 

Обезвреждане медицински отпадъци 1  1 

 268  299 

 

"Света Марина Трейдинг" ЕООД 

Получени стоки и услуги 2019 г.  2018 г. 

 хил.лв.  хил.лв. 

Пране на болнично бельо (с ДДС) 455  407 

 455  407 

 
Предоставени услуги (без ДДС) 2019 г.  2018 г. 

 
хил.лв.  хил.лв. 

Наем 12  12 

Възстановени разходи 80  80 

Получен депозит -  1 

 92  93 

 

"Света Марина Фарма" ЕООД 

Получени стоки и услуги  (с ДДС) 2019 г.  2018 г. 

 хил.лв.  хил.лв. 

Медикаменти 26 232  - 

Медицински консумативи и изделия 2 806  - 

Хигиенни и канцеларски материали 10  - 

Имоти, машини и оборудване и нематериални активи 2 485  - 

Консумативи и рез. Части 312  - 

 31 845  - 

 
(Предоставена(/възстановена допълнителна парична вноска за 

финансиране на текущата дейност 100 

 

(100) 
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Оповестяване на свързани лица и сделките с тях (продължение) 

Сделки със свързани лица (продължение) 

Предоставени услуги (без ДДС) 2019 г.  2018 г. 

 
хил.лв.  хил.лв. 

Наем 6  1 

Възстановени разходи 2  - 

 8  1 

 

Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна 

Предоставени услуги (без ДДС) 2019 г.  2018 г. 

 
хил.лв.  хил.лв. 

За практическо обучение на медицински специалисти 53  87 

Възстановени разходи -  15 

Медицински услуги /по проекти/ 17  6 

Възстановени медицински консумативи 1  1 

 71  109 

 
На ключовия управленски персонал са начислени възнаграждения 177 хил.лв. (2018 г.: 135 хил.лв.). 

 

Разчети със свързани лица 

Вземания 2019 г.  2018 г. 

 хил.лв.  хил.лв. 

Министерство на здравеопазването 492 

 

240 

ДКЦ "Света Марина" ЕООД 27  92 

"Света Марина Трейдинг" ЕООД 6  7 

"Света Марина Фарма" ЕООД /аванс за ДМА/ 11  100 

Медицински университет Варна 6 

 

5 

 

542  444 

 

Задължения 2019 г.  2018 г. 

 хил.лв.  хил.лв. 

Министерство на здравеопазването-финансиране за капиталови 

разходи 1 512 

 

126 

"Света Марина Трейдинг" ЕООД 80 

 

64 

в т.ч.: по търговски сделки 79 

 

63 

депозит по договор за наем 1 

 

1 

"Света Марина Фарма" ЕООД 
4 428 

 

- 

Медицински университет Варна 3  2 

Съвет на директорите - гаранции 37  36 

 
6 060 

 

228 
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33. ЕФЕКТИ ОТ ПРОМЯНАТА В ОБЩАТА РАМКА ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ 

В настоящото приложение, в съответствие с НСС 42 – Прилагане за първи път на Националните 

счетоводни стандарти, са представени ефектите върху финансовия отчет на Дружеството в резултат 

на преминаването от МСС към НСС. Датата на преминаване към НСС е началото на най-ранния 

период, за който предприятието представя пълна сравнителна информация  в съответствие с НСС – 1 

януари 2018 г. Дружеството е изготвило встъпителен баланс към 1 януари 2018 г. с посочените по-

долу корекции и представя годишния си финансов отчет за 2019 г., съставен по правилата на НСС, но 

съдържащ коригирана сравнителна информация за 2018 г.  

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС 

      към 1 януари 2018 г. 

      

 

Корекции 

и 

прекласи-

фикации 

По реда на 

МСС 

 Корекции  По реда на 

НСС 

  
хил.лв. 

 

хил.лв. 

 

хил.лв. 

АКТИВИ 

 

     

Нетекущи активи 

 

     

Дълготрайни материални активи 

 

48 402    48 402 

Нематериални активи 

 

629    629 

Инвестиции в дъщерни дружества 

 

260    260 

Активи по отсрочени данъци 2 1 327  82  1 409 

Общо нетекущи активи 

 

50 618  82  50 700 

       Текущи активи 

 

     

Материални запаси 

 

2 613    2 613 

Търговски и други вземания 3 12 113  (62)  12 051 

Парични средства  

 

7 186    7 186 

Общо текущи активи 

 

21 912  -  21 850 

Разходи за бъдещи периоди 3 -  62  62 

ОБЩО АКТИВИ 

 

72 530  82  72 612 

       КАПИТАЛ И ПАСИВИ 

 

     

Собствен капитал 

 

     

Регистриран  капитал 

 

48 487    48 487 

Законови резерви 

 

1 968    1 968 

Резерви 

 

2 069    2 069 

Печалба/(загуба) от минали години 1, 2        (5 998)            (600)         (6 598) 

Текуща печалба/(загуба) 

 

       (1 024)           (1 024) 

Общо  капитал 

 

45 502            (600)  44 902 

  
     

Нетекущи пасиви 

 

     

Финансирания 

 

5 425    5 425 

Провизии за пенсионни обезщетения 

 

2 763    2 763 

Общо нетекущи пасиви 

 

8 188  -  8 188 

  

     

Текущи пасиви 

 

     

Търговски и други задължения 

 

13 462    13 462 

Задължения към персонала 

 

2 753    2 753 

Данъчни и осигурителни задължения 

 

1 163    1 163 

Финансирания 1 1 462  682  2 144 

Общо текущи пасиви 

 

18 840  682  19 522 

ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ 

 

72 530  82  72 612 
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Пояснителни приложения към финансовия отчет (продължение) 

Ефекти от промяната в общата рамка за финансово отчитане (продължение) 

 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 

     за годината, завършваща на 31 декември 2018 

    

       

 

Корекции 

и 

прекласи-

фикации 

По реда на 

МСС 

 Корекции  По реда на 

НСС 

  
хил.лв. 

 

хил.лв. 

 

хил.лв. 

Приходи 

 

  

  

 

Нетни приходи от медицински дейности 4, 5 111 624  
 

(699) 
 

110 925  

Други приходи 4 2 633  
 

686  
 

3 319  

Общо приходи от оперативна дейност 

 

114 257  
 

(13) 
 

114 244  

Финансови приходи 

 

7  
   

7  

Общо приходи 

 

114 264  
 

(13) 
 

114 251  

Разходи 

 
     

Промени в наличностите на продукция 

 

2  
   

2  

Разходи за материали 

 

55 360  
   

55 360  

Разходи за външни услуги 

 

4 159  
   

4 159  

Разходи за персонала 6 42 301  
 

(3) 
 

42 298  

Разходи за амортизация  

 

7 919  
   

7 919  

Други разходи 

 

815  
   

815  

Общо разходи за оперативна дейност 

 

110 556  
 

(3) 
 

110 553  

Финансови разходи 

 

1 026  
   

1 026  

Общо разходи  

 

111 582  
 

(3) 
 

111 579  

Счетоводна печалба/(загуба) 

 

2 682  
 

(10) 
 

2 672  

Разходи за/(приходи) от  данъци върху 

печалбата 

 

298  
   

298  

Последващи оценки на планове с 

дефинирани пенсионни доходи 6 
3  

 
(3) 

 
-  

Нетна печалба/(загуба) за годината 

 

2 387  
 

(13) 
 

2 374  

 

Съществените корекции са свързани с промяна на начина на отчитане на даренията за дълготрайни 

активи от трети лица, които съгласно МСС се отчитаха незабавно в текущия резултат, а съгласно 

НСС тези дарения се третират както се третират правителствените дарения. Тези корекции, както и 

извършените прекласификации на някои от статиите във финансовия отчет са както следва: 

 

Корекции в счетоводния баланс към 01 януари 2018 г. 

1. Намаляване на печалби от минали години/(увеличаване на загуби от минали 

години) и увеличаване на финансирането в счетоводния баланс 

 

(682) 

2. Увеличаване на активите по отсрочени данъци за актюерските печалби  и загуби 

и увеличаване на печалби от минали години/(намаляване на загуби от минали 

години) 

 

82  

3. Прекласифициране на търговски и други вземания (предоставени аванси) към 

разходи за бъдещи периоди без ефект върху нетния резултат 

 

 

Ефект върху финансовия резултат за периода преди началото на 

съпоставимия период - 2018 г. 

 

(600) 
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Пояснителни приложения към финансовия отчет (продължение) 

Ефекти от промяната в общата рамка за финансово отчитане (продължение) 

 

Корекции и прекласификации в отчета за приходите и разходите за съпоставимия период – 

2018 г.  

        4. Намаляване на приходите от финансирания и текущия финансов резултат за 

съпоставимия период - 2018 г. и увеличаване на финансиранията в счетоводния 

баланс 

 

(13) 

5. Прехвърляне на приходите от дарения на хуманитарни помощи и мостри от 

нетни приходи от продажби към други приходи, без ефект върху нетния резултат - 

699 хил.лв. 

  
6. Актюерските печалби и загуби за периода са рекласифицирани към Разходите за 

персонал, без корекция на нетния финансов резултат 

  
Ефект върху финансовия резултат за съпоставимия период - 2018 г. 

 

(13) 

 

34. СЪБИТИЯ СЛЕД ОТЧЕТНАТА ДАТА 

 

Не са настъпили събития между датата, към която е съставен настоящия финансов отчет и датата на 

неговото одобряване за публикуване, които да налагат корекции в сумите и оповестяванията. 

Епидемията от коронавирус стартира от Китай в края на 2019 година и се разпространи из целия свят. 

В България първите положителни проби бяха потвърдени на 8 март 2020 г. и впоследствие, беше 

въведено извънредното положение с решение на Парламента на 13 март 2020 г. Наложени са строги 

противоепидемични мерки и ограничения, които водят до нарушаване на нормалната икономическа 

дейност почти на всички стопански субекти в страната.  

Очакванията са, че неблагоприятен ефект върху дейността на Дружесттово ще има намаляването на 

приходите, поради наложената карантира, спирането на плановия прием на пациенти и плановите 

операции. Допълнителна несигурност има и от все още неясното финансиране на поетите във връзка 

с пандемията случаи на тежко болни пациенти, както и задълженията на Дружеството към персонала 

във връзка с вируса, като заплащания на болнични или за изолация.    

Поради непредсказуемата динамика на COVID-19, обхватът и ефектите върху дейността на 

Дружеството е сложно и практически невъзможно да бъдат оценени с точност на този етап. Очаква се 

приемането на редица важни социално-икономически мерки и съпътстващи законодателни промени, 

които да смекчат ефектите и подпомогнат бъдещо възстановяване на българската икономика. 

Ръководството стриктно спазва мерките, въведени от българското правителство за безопасни условия 

на труд, осигурени са лични предпазни средства и дезинфектиращи препарати на персонала, 

проведени са извънредни инструктажи за адекватни действия в обстановка на обявеното извънредно 

положение. 

Ръководството оповестява, че през 2020 г. е голяма степента на вероятност за възникване на 

неблагоприятни последици във връзка с мерките, предприети за овладяването на избухналия в 

световен мащаб вирус COVID-19 и настъпващата икономическа криза, което ще бъде сериозно 

предизвикателство за нормалното продължаване на дейността на Дружеството, но не би довело до 

нарушаване принципа на действащо предприятие.    

 



 

 

ДОКЛАД НА  

НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР 
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