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I.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

През първо тримесечие на 2020 г. беше сключен договор с НЗОК за 

оказване на болнична помощ по 6 клинични пътеки и 2 амбулаторни 

процедури, съгласно НРД 2020-2022 г.  

 

За лечение на пациенти с активна туберкулоза, амбулаторно 

проследяване на контактни на пациенти с туберкулоза лица, лица с латентна 

туберкулозна инфекция и амбулаторно проследяване (диспансеризация) на 

пациенти с туберкулоза, както и медицинска експертиза, осъществяване от 

ТЕЛК болницата работи по Договор №РД-12-102/21.01.2020 г., на основание 

наредба №3 от 05.04.2019 г. с МЗ. 

 

1. Консултативно - диагностична дейност 

Медицински дейности в Консултативно-диагностичен блок на 

“СБАЛББ – Троян”ЕООД 
СТРУКТУРИ/ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРИОД 

 I-во тримесечие 

2019 г. 

I-во 

тримесечие 

2020 г. 

Приемно – консултативен пневмологичен кабинет 

1. Преминали болни/ извършени 

прегледи 
654 587 

Пневмо – фтизиатричен диспансерен кабинет 

1. Преминали болни / извършени 

прегледи 
940 880 

2. Новооткрити с ТБК/БК+ 6/4 3/2 

3. Проба Манту 262 307 

4. Химиопрофилактирани лица  10 14 

Белодробна Функционална Лаборатория 

1. ФИД 723 668 

2. ЕКГ 530 487 

3. КГА 583 588 

Бронхологичен кабинет 

1. ФБС  20 9 

Клинична лаборатория 

1. Изследване на кръв 7848 7662 

2. Изследване на урина 1416 1326 

3. Пунктати 36 36 

Микробиологична лаборатория 

1. Директна микроск. на БК 408 362 

2.Посявка на храчки за БК 322 221 

3. Посявки за банална флора 866 959 

4.Антибиограми 27 39 

Отделение по  Образна диагностика 

1. Ro графии 1145 1017 
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2. Ro скопии 10 12 

3. Ехографии 8 15 

ТЕЛК 

Издадени експертни решения /бр/ 0 874 

 

В представената таблица са сравнени резултатите от дейността на КДБ 

съответно за  1-во тримесечие на 2019 г. и 1- во тримесечие на 2020 г. Отчитаме  

намаление на дейността на всички структури от КДБ, както и намаление на 

новооткритите с ТБК, поради обявеното на 13.03.2020 г. извънредно положение 

във връзка с пандемията от  COVID-19. 

Със заповед №РД-01-337/23.12.2019 г. на РЗИ-Ловеч, бе разкрита ТЕЛК 

към „СБАЛББ-Троян“ЕООД, която започна дейността си на 02.01.2020 г.   

Консултативни прегледи и изследвания извън профила на СБАЛББ-Троян, 

по договор с Медицински център – Троян и МБАЛ-Троян. 

 През първо тримесечие на 2020 г. са извършени общо 33 консултации със 

специалисти/кардиолози, невролози, ендокринолози, на стационарно болни в 

„СБАЛББ-Троян” ЕООД. Допълнително са направени  10 ехокардиографии, 17 

КАТ на бял дроб и 1 КАТ на коремни органи.  

  

 

Анализ:  КДБ отчита оптимална натовареност. Всички сертификати от външния 

лабораторен контрол за Клинична и Микробиологична лаборатория и контрола 

на образната диагностика показват отлично качество. 
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2. Дейност на стационара 

 

Стационарният блок на „СБАЛББ-Троян“ЕООД е с 85 легла и включва две 

отделения Пневмологично и Фтизиатрично. 
 

Показатели за дейността на стационара 
Структури/Показатели ПЕРИОД  

Общо 

I-во 

тримесечие 

2019 г. 

I-во 

тримесечие 

2020 г. 

1. Среден бр. разкрити легла  85 85 

2. Преминали болни 678 607 

3. Леглодни 5751 4899 

4.Използваемост на леглата /в 

дни; в % / 
68/75,56% 58/64,04% 

5. Среден престой 8 8 

6. Оборот на леглата 7,98 7,00 

7. Починали 5 5 

8. Леталитет 0,80 0,82 

9. ВБИ 0 0 

Пневмологично отделение 

1. Среден бр. разкрити легла  55 55 

2. Преминали болни 601 548 

3. Леглодни 4570 3962 

4.Използваемост на леглата /в 

дни; в % / 
83/92.22% 72/79,12% 

5. Среден престой 8 7 

6. Оборот на леглата 10,93 9,96 

7. Починали 3 3 

8. Леталитет 0,52 0,56 

9. ВБИ 0 0 

Фтизиатрично отделение 

1. Среден бр. разкрити легла  30 30 

2. Преминали болни 51 48 

3. Леглодни 1181 937 

4.Използваемост на леглата /в 

дни; в % / 
39/43.33% 31/34,07% 

5. Среден престой 23 20 

6. Оборот на леглата 1,70 1,60 

7. Починали 2 2 

08. Леталитет 4,35 4,44 

9. ВБИ 0 0 

  

Сравнителният анализ на показателите за съответните периоди на 2019-2020 г, 

показва намаление на всички показатели, което е свързано с ограничаване на 

приема на пациенти (планови) във връзка с обявената през февруари грипна 

епидемия и през м. март „извънредно положение“. Още преди определянето 

със заповед на министъра от 27.03.2020 г. на болницата за лечебно заведение, с 

85 легла за COVID-19 бяхме посочени от РЗИ-Ловеч през м. февруари за 

резервно лечебно заведение след инфекциозното в гр. Ловеч. Това наложи 

незабавното вътрешно преструктуриране на човешките ресурси и легловия 
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фонд, както и осигуряването на необходимите материални ресурси за 

готовността ни да посрещнем пациентите с новото заболяване 

 

3.Качество на извършваната дейност. 

Наблюдаваните показатели и критерии за качество на извършената 

дейност през първо тримесечие на 2020 г. демонстрират добри резултати и 

спазване на приетите стандарти и алгоритми за поведение в диагностично-

лечебната дейност. Отчитаме 99,32% съвпадение на  приемни с окончателни 

диагнози на пациентите, с регистрирани 0 рехоспитализации. Не са 

регистрирани  усложнения в резултат на диагностични и лечебни дейности, 

както и потвърдени  вътреболнични инфекции. Ежемесечно се анкетират 

пациентите в стационара и се анализират резултатите. 

През изтеклия период няма регистрирани жалби на пациенти.  В книгите 

за мнения на пациентите в стационарния блок са  написани  общо 8 

положителни отзива за работата на екипа на лечебното заведение. 

 

4.Експертиза на временната неработоспособност 

 

 През първо тримесечие на 2020 г. са издадени 161 болнични листи за 

временна неработоспособност. Няма извършени нарушения при издаване на 

документите. 

 

II. ПРОМОТИВНИ И ПРОФИЛАКТИЧНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Промотивната дейност по отношение на туберкулозата е перманентен 

ангажимент, на  всички лекари  и медицински специалисти  в лечебното 

заведение, и е планирана по програма „Подобряване на устойчивостта на 

Националната програма по туберкулозата“. 

Профилактичните дейности в лечебното заведение, включват: 

- първична профилактика, която се изразява в предпазване на пациентите 

от заболявания, свързани с престоя им в болницата. За целта се изпълнява 

болнична програма за борба с ВБИ. За отчетния период няма  

регистрирани ВБИ. 

- вторична профилактика, която включва предпазване от усложнения на 

актуалното състояние на пациентите. През изтеклия период са 

регистрирани  2 пациента  без промяна в състоянието при изписване, 

които са насочен след съответна консултация в други лечебни заведения 

с трето  ниво на компетентност.  

     При останалите пациенти състоянието при изписване е с подобрение, не 

са констатирани усложнения и при извършените контролни прегледи месец 

след дехоспитализацията.  
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III. КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВА 

 

През първо тримесечие на 2020 г. продължи дейността на Центъра по 

клинични изпитвания по 3 клинично проучвания. Общо 5 пациента са провели 

визити в центъра  през отчетния период. През I-во тримесечие  на 2020 г беше 

предложено ново клинично изпитване на медикамент за ХОББ, което предстои 

да се договори.   

Изследователската дейност на екипа на лечебното заведение  до момента  

отразява отличната подготовка  и високата оценка, която дават възложителите 

на нашите медицински специалисти. 

 

IV. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

 Болницата е база за обучение на лекари-специализанти по пневмология и 

фтизиатрия и на медицински специалисти по здравни грижи. Лечебното 

заведение обяви ново свободно място за специализант по „Пневмология и 

фтизиатрия“, като конкурсът ще се състои на 05.05.2020 г.   

 

В изпълнение на годишната програма за квалификация на лекарите, през първо 

тримесечие  са  2020 г. са проведени: 

 17.02.2020 г. клинико лабораторна среща с екипите  на микробиологична 

лаборатория и пневмологично и фтизиатрично отделение. 

 20.02.2020 г. три мед, сестри и един лаборант са взели участие в семинар 

на БАПЗГ-гр. Ловеч   

 26.02.2020 лекарите от болницата са присъствали на презентация на 

фармацевтична компания на АстраЗенека в конферентната зала на 

„СБАЛББ-Троян“ЕООД  

 27.02.2020 г. е проведено общо събрание на екипа на лечебното заведние 

на което е проведено обучение  за мерките срещу COVID-19.  

 През м. март ежеседмично е провеждано обучение на висшия, средния и 

помощния персонал за диагностика, лечение и профилактика на COVID-

19, ползване на лични предпазни средства и дезинфекция.   

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННА И КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Дейност на съвети и комисии в „СБАЛББ-Троян”ЕООД 

През изтеклото тримесечие се проведоха три заседания на Медицинския 

съвет, три заседания на Съвета по здравни грижи, едно заседание на Комисията 

по вътреболнични инфекции, едно заседание на Лечебно-контролната 
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комисия, едно  заседание на Фармако-терапевтичната комисия /Лекарствена 

политика/, две заседания на Местната етична комисия и едно общо събрание. 

Във връзка с изтичане на тригодишните договори на началници на 

отделния, главна мед, сестра и старши медицински сестри, бяха организирани 

конкурси по ЗЛЗ и КТ на 09.01.2020 г. и 21.02.2020 г.  и бяха сключени срочни 

договори със спечелилите конкурсите.  

 

Дейности свързани с обработка, изготвяне и изпращане на медико-статистическа 

информация, информация за медицинската дейност, разходваните ресурси и 

анализ на ефективността. 

 

 През изтеклото тримесечие в срок са събрани, обработени и изпратени 

всички месечни отчети до РЗИ, РЗОК, МЗ и НЦОЗА, тримесечните отчети за 

първо тримесечие на 2020 г. от счетоводството и управителя на болнична 

аптека, от информационното звено, от Пневмо-фтизиатричния диспансерен 

кабинет и от ТЕЛК, съгласно договор с МЗ, както и месечните и тримесечния 

отчет за ТБК и  отчета  за дейността по клинични пътеки-от  оторизираната за 

това главна медицинска сестра. Посочените отчети са изпратени в електронен 

вариант и на хартиен носител, съгласно изискванията на институциите, до 

които се подават. В срок беше заверен и предаден в МЗ годишния финансов 

отчет на болницата, както и бизнес програмата за 2020 г.  

 

Контролна дейност. 

 

 През изтеклото тримесечие е извършена  1 проверки от РЗОК –Ловеч,   

при която са констатирани неоснователно получени суми за 3 клинични 

пътеки. Извършени са и 2 проверки от РЗИ-Ловеч, без забележки и препоръки.   

От 13.01.2020 г. до 30.03.2020 г. беше извършен вътрешен одит на лечебното 

заведние от МЗ и на 30.03.2020 г. беше връчен окончателен одитен доклад на 

„СБАЛББ-Троян“ЕООД, в който са дадени 6 препоръки за изпълнение от 

лечебното заведени със срок до 30.06.2020 г.   

На медицински съвет бяха подробно обсъдени нарушенията, 

констатирани при проверките и бяха взети мерки за недопускане  на 

отчетените грешки.  

 

Мониторинг върху дейността на служителите. 

 

 През отчетния период се извършваше текущ мониторинг на всички 

дейности и процеси в лечебното заведение. Контролът от страна на управителя 

се извършваше основно чрез ежемесечните и тримесечните отчети, както и чрез 

ежедневен контрол върху издадените документи. Началниците на структури 
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упражняваха контрол върху текущата дейност чрез ежедневни проверки и 

месечни отчети на дейността. Редовно се провеждат хигиенни визитации и 

контрол на храненето.  

Контролът върху спазване на работното време и трудовата дисциплина се 

извършваше от началниците на отделения и блокове и от главната медицинска 

сестра, а управителят извършваше проверки по спазване на вътрешните 

нормативни документи и процедури.  

 

VI. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАРКЕТИНГОВАТА ПРОГРАМА. 

 

Оптимизираната интернет страница на лечебното заведение се обновява 

редовно, като на въпросите на пациенти се отговаря своевременно.  

Във връзка с пандемията от COVID -19 управителят е информирал, чрез 

интервюта местните и национални медии за готовността на лечебното заведние 

за прием на пациенти. 

Лечебното заведение е представено добре и в информационни брошури, които 

са достъпни за всички интересуващи се, за пациенти и техните близки. 

 

 

VII.ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 Тази дейност на лечебното заведение е свързана с осигуряване на 

необходимите финансови ресурси за издръжка и развитие, с управлението на 

болничното стопанство и реализация на инвестиционната програма. През 

изтеклото тримесечие основни източници на финансиране на лечебното 

заведение бяха: МЗ- сключен договор за изпълнение на медицинска дейност – 

лечение и диспансеризация на пациенти с туберкулоза и медицинска 

експертиза, осъществяване от ТЕЛК, и РЗОК- чрез сключен през м. януари 2020 

г. договор за дейност по шест клинични пътеки и две клинични процедура. 

Други източници на финансиране са плащания от пациенти на потребителски 

такси, платени медицински услуги, такси за административни услуги – 

издаване на документи, плащания по договори за клинични изпитвания на 

лекарства и приходи от наеми.  

С протокол №РД -16-20/21.01.2020 г. на едноличния собственик на капитала е 

утвърден нов учредителен акт с капитал на дружеството 782 693 лв., 

разпределен в 782 693 дяла с номинална стойност -1 лев всеки един. 

Предприети бяха действия за вписване на промените в капитала и 

учредителния акт на дружеството в търговския регистър, но получихме отказ 

поради техническа грешка в адреса на дружеството(ул. №) записан в 

учредителния акт. Дирекция „ТДС“ е информирана и очакваме корекция на 

учредителния акт, за да впишем промените.  
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Финансовата дейност на  дружеството е в пълно съответствие с Наредба 

№5/17.06.2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани 

от държавните и общински лечебни заведения-търговски дружества. 

  Строго се спазва финансовата дисциплина по отношение контрола на 

разходите. Отчитаме положителен финансов резултат и счетоводна печалба в 

размер на 20 436 лева, за периода 01.01- 31.03.2020 г. 

Основните трудови възнаграждения на всички членове на персонала бяха 

увеличени с 50.00 лв. във връзка с увеличението на МРЗ. 

През последните деветнадесет години, както и през отчетния период 

лечебното заведение няма просрочени задължения  

 

ФИНАНСОВ   ОТЧЕТ 

 

Сравнителен анализ на изпълнението на икономическите показатели за 

дейността за периодите 01.01.- 31.03.2019 г. и 01.01- 31.03.2020 г. 
 

Приходи/Разходи 
01.01.- 

31.03.2019 г. 

01.01- 

31.03.2020г. 

1.Нетни приходи от продажби: 355 222 390 600 

 1.1.По договор с РЗОК 338 890 376 449 

 1.2.Потребителска такса 9 692 8 027 

 1.3.Платени мед.услуги 2 172 1 380 

 1.4.Наем 942 1 742 

 1.5.Други 3 526 3 002 

2.Приходи от финансиране: 60 611 119 720 

 2.1.От МЗ  50 200 75 038 

 2.2.От МЗ – централна доставка медикаменти 927 1 250 

2.3.От МЗ - ТЕЛК  23 598 

2.4. Друго финансиране - по програма "Заетост"  5 078 

 2.4. Друго финансиране – дарение 9 484 14 756  

3.Финансови приходи 0 0 

ОБЩО ПРИХОДИ: 415 833 510 320 

1.Разходи по икономически елементи: 396 911 489 824 

1.1.Разходи за материали 93 819 108 315 

1.2.Външни услуги 39 409 27 680 

1.3.Разходи за амортизации 14 000 23 186 

1.4.Разходи за персонала 245 267 329 196 

1.4.1.Разходи за възнаграждения 205 807 279 073 

1.4.2.Разходи за осигуровки 39 460 50 123 

1.5.Други разходи 1 616 1 447 

2.Финансови разходи 52 60 

ОБЩО РАЗХОДИ 394 163 489 884 
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Финансов резултат 21 670 20 436 

 

Сравнителен анализ на финансовите показателите за дейността  за периодите 

01.01.- 31.03.2019 г. и 01.01- 31.03.2020 г.                                                                 

ПОКАЗАТЕЛИ 
01.01- 31.03.2019 

г. 

01.01- 

31.03.2020г. 

Ефективност на приходите  0,9479 0,9600 

Ефективност на разходите 1,0550 1,0417 

Коефициент на обща ликвидност 5,6112 7,4536 

Коефициент на бърза ликвидност 5,2109 6,9696 

Коефициент на абсолютна ликвидност 2,7474 4,9873 

Коефициент на рентабилност на приходите от 

продажби 
0,0610 0,0523 

Коефициент на финансова автономност 11,5867 8,4167 

 

 

Съпоставка на планирани с отчетени показатели за 

 дейността за първо тримесечие  на 2020 г.  

Показатели 

 

План за 

първо 

тримесечие  

2020 г.  

Отчет  

2020 г.  
Среден брой легла  85 85 

Брой преминали болни 678 607 

Брой леглодни  5981 4899 

Използваемост на леглата в % 77,11 64,04 % 

Използваемост на леглата в дни 70 58 

Оборот на леглата  8 7 

Среден престой на един болен в дни  9 8 

Стойност на един преминал болен в лв.  727.43 807,06 

Стойност на един леглоден в лв. 82.46 100,00 

Стойност на един лекарство ден в лв. 4.51 6,46 

Стойност на един ден за мед. консумативи в лв. 1.67 2,81 

Стойност на един храноден в лв. 2.98 3,64 

Средна брутна работна заплата в лв. 1139.00 1230,00 

 

В изпълнение на Постановление № 127/27.05.2013 г. „СБАЛББ-

Троян“ЕООД проведе процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез 

събиране на оферти с публична покана с предмет: „ Избор на обслужваща 

финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБАЛББ-Троян“ 
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ЕООД, град Троян” за период от 2 (две) години”. На 07.11.2018 г. се сключи 

договор с класирания на първо място участник - „Централна кооперативна 

банка” АД за срок от 2 години. 

 Справка за приходи и разходи от финансови услуги: 

 заплатени банкови такси в размер на 60,30 лв. 

 финансови приходи – 0 лв.  

 

Към  31.03.2020 г. средносписъчният състав е 69 човека при средна брутна 

работна заплата в размер на 1230.00  лв.   

През отчетния период е финализирана процедура „Публично състезание“ за 

доставка на медикаменти и консумативи съдържаща 576 номенклатурни 

единици и са сключени 10 договора с класираните участници. За 30 

номенклатурни единици не се яви участник и с решение №45/04.02.2020 г. е 

открита процедура по „Пряко договаряне“ по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП. 

От поканените за участие фирми се яви само една с, с която се сключи договор 

за 8 обособени позиции . 

Съгласно Договор №РД-12-335/19.12.2019 г. между МЗ и „СБАЛББ-

Троян“ЕООД за изпълнието на проект с предмет „Закупуване на 

електрокардиографи, лабораторна центрофуга, стационарен спирометър, стол 

за взимане на кръв и медицинска табуретка с метална основа“ е проведена  

процедура за възлагане на обществена поръчка, публично състезание, по реда 

на чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, с предмет „Доставка на медицинско оборудване за 

нуждите на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, за 2020г.“, за 4 (четири) обособени 

позиции. 

На 25.03.2020 г. са сключени договори с класираните участници по 

обособени  позиции 2,3 и 4. 

По отношение на Обособена позиция 1, на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП, т. 

к. за нея не е подадена нито една оферта, на основание чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП,  

е проведена обществена поръчка, чрез процедура на пряко договаряне и е 

сключен договор на 07.04.2020 г., с участник, до който е изпратена покана за 

участие. 

В изпълнение на т. 1 от Инвестиционната програма за 2020 г. е проведена 

процедура по чл.20, ал.4, т. 1 от ЗОП с предмет „Доставка и монтаж на 

Фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с максимална 

мощност от 30 КWp в „СБАЛББ-Троян“ЕООД (за собствени нужди). На 

31.03.2020 г., определена със заповед комисия е извършила класирането на 

постъпилите оферти, на 09.04.2020 г. е сключен договор с избрания 

изпълнител.   

 
 

Изпълнение на инвестиционната  програма за първо тримесечие на 2020 година 
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Вид инвестиция 

Финансови 

средства в лв. с 

ДДС 

Източник на 

финансови 

ресурси 

Срок на 

изпълнение 

Етап на изпълнение 

(отчет) 

1. Изграждане на 

Фотоволтаична централа за 

производство на ел. енергия  

до 30 киловата за собствени 

нужди 

60 000 лв. Собствени 

средства или 

проект с 

външно 

финансиране 

  

 

 

 

 

 

01.06.2020 г. Проведена 

процедура по пряко 

договаряне по чл.20, 

ал.4, т.1 от ЗОП , 

сключен  договор на 

09.04.20 г. 

2.  Доставка на болнично 

оборудване и обзавеждане за 

болнични стаи.  

- болнични легла със 

шкафчета  - 10 бр. 

-боядисване, оборудване и 

обзавеждане на лекарски 

кабинет във Фтизиатрично 

отделение  

  

 

 

 

 

10 000 лв. 

  

 

 

 

3 050 лв.  

Собствени 

средства или 

дарение 

 

 

 

31.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

30.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изпълнено – 3 050 

лв. 

3. Доставка на медицинска 

апаратура и оборудване за: 

-БФЛ- Стационарен 

спирометър 

- Клинична лаборатория - 

Лабораторна центрофуга 

стол за вземане на кръв и мед. 

табуретка 

-Стационарни отделения  

Електрокардиографи – 3 бр. 

 

 

4668 лв. 

 

2988 лв. 

 

 907,80 лв.  

 

 

11 340 лв.  

Проект 

финансиран 

от МЗ  

 

31.03.2020  

г.  

Проведена 

обществена поръчка 

по ЗОП, сключени 

договори, очаква се 

финансиране от МЗ 

4. Текущ ремонт на болнични 

стаи и кабинети. 

8 000 лв.  Собствени 

средства 

30.09.2020 г.  

5. Коагулометър  3 600 лв. Собствени 

средства 

31.10.2020 г.   

6.Обезопасяване на 

централно Ел. табло на 

лечебното заведение със 

заключващи се врати. 

- обезопасяване на естакада за 

инвалиди към клинична 

лаборатория.  

 

1 600 лв.  

 

 

 

 

 

300 лв. 

   

Собствени 

средства или 

дарение 

 

 

30.04.2020 г.  /собствени и 

средства 600 лв и 

дарение – 1000 лв. 

изпълнено 

 

 

В процес на 

изпълнение 
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Във връзка със пандемията, причинена  от  корона вирус /COVID - 19/ и 

обявеното извънредно положение се наложи да се закупят предпазни средства 

за персонала (защитно облекло, предпазни маски, предпазни очила), 

дезинфектанти, бактерицидни лампи, електронни безконтактни термометри, 

системи за контрол на достъпа за 4- ри сгради - на обща стойност 9 521,13 лв.  

Представените във финансовия отчет данни за наблюдаваните показатели 

демонстрират висока икономическа ефективност на дейността на  дружеството, 

положителен финансов резултат, висока ликвидност, автономност и 

рентабилност.  

През отчетния период настъпиха събития, които в значителна степен 

рефлектираха върху резултатите от дейността  на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД. 

 В началото на март 2020 г. пандемия от инфекциозно заболяване, 

причинено от корона вирус /COVID - 19/ засегна и България. На 13 март с 

Решение на Народното събрание бе обявено извънредно положение, а на 24 

март влезе в сила Закон за мерките и действията по време на извънредното 

положение. Със заповеди на Министъра на здравеопазването се въведоха 

редица извънредни мерки, касаещи основните дейности на лечебните 

заведения - нова организация на лечебния процес, мерки за безопастност, 

ограничения на плановия прием, осигуряване на резерви от лекарствени 

средства, консумативи, кислород, дезинфектанти и лични предпазни средства.   

Пандемията предизвиква   чувствително намаляване на икономическата 

активност в страната и породи значителна неизвестност за тренда на процесите 

в макроикономиката през 2020 година и след това. В настоящия момент сме 

идентифицирали рамка на рискове, оказала влияние през отчетния период и 

последиците при сбъдване на неблагопритните прогнози, както следва:     

 Рискове и несигурности, в резултат на пандемията:  

Намаляване на хоспитализациите още през м. март, поради спиране на 

плановите хоспитализации и въведения ангажимент на хората да се 

обръщат към болниците само при тежко протичащи заболявания, като 

тази тенденция продължава и през настоящия месец април. 

 Увеличаване на непредвидените разходи, касаещи ЛПС, дезинфектанти, 

оборудване и апаратура. Малко на брой, но тежко болни, изискващи 

разходи за лечение над средните за миналата година. Риск от заболяване 

на персонала, поради естеството на работата и определянето на болницата 

в целият и обем / 85 легла / за лечение на COVID-19 със заповед на 

Министъра. Риск от напускане на персонал в пенсионна възраст / мед. 

сестри/, който е в рисковата група за заболяването – подадена е една 

молба за напускане, а други две мед. сестри са в неплатен отпуск по тяхно 

желание.  
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 Наличие на неблагоприятни последствия за бъдещи периоди и естеството 

им: Влошаване на финансовия резултат на дружеството, финансовите 

показатели и статистическите показатели за следващото тримесечие  

 Оценка на   потенциалния ефект при сбъдване на неблагоприятните 

прогнози: Описаните по-горе неблагоприятни последствия при оценка на 

присъщия риск се оценяват с високо влияние и висока вероятност.     

 Мерки и планове (вече предприети) на ръководството на дружеството за 

справяне с извънредната ситуация: 

Основната мисия на дружеството е да изпълнява дейности, свързани с 

възстановяване на човешкото здраве или предотвратяване на смърт, като 

усилията на екипа са насочени първо в тази посока, при спазване на 

изискванията на българското законодателство и подзаконовата 

нормативна база. В условията на извънредно положение, ръководството е 

взело всички необходими мерки свързани с: 

1. Непрекъсваемост на диагностично-лечебния процес, 

лекарствоснабдяването, осигуряване на непрекъснато електроподаване, 

отопление и водоснабдяване. 

2. Осигурени са необходимите лични предпазни средства и дезинфектанти, 

с оглед недопускане заболеваемост на персонала. В платен годишен 

отпуск са медицински специалисти над 60 г. възраст. 

3. Постоянните разходи на лечебното заведение са с ежедневен контрол, 

като с решение на Медицинския съвет са конкретизирани детайлите по 

минимизирането им.  

4. Регламентиран е непрекъснат прием и лечение на пациенти, както и 

амбулаторни консултации. (През м. април приехме и излекувахме първия 

пациент на болницата с COVID-19 ) 

5. Предприети са действия за контакт с дарителски организации и са 

реализирани дарения за ЛПС, дезинфектанти и оборудване, както и 

финансови дарения. 

6. Актуализиран е риск-регистъра на лечебното заведение, разписани са 

конкретни действия за неутрализиране на установените конкретни 

рискове или за минимизирането им.  

7. Дейността по СФУК е активизирана, с оглед по-стриктен контрол. 

 

Настоящият отчет е разгледан на медицински съвет на „СБАЛББ-Троян“ 

ЕООД и  представен на контрольора на дружеството. 

 

 

 
Д-р Цветомила Дудевска д.м. 

Управител на „СБАЛББ-Троян” ЕООД  
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