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1.ОСНОВНИ  ДЕЙНОСТИ
През Ш-то тримесечие на 2020 г. лечебното заведение продължи 

дейността по договор с НЗОК по 6 клинични пътеки и 2 клинични 
процедури. Основната дейност на болницата е реорганизиарана във връзка с 
пандемията от COVID-19 - променена структура с формирано отделение за 
диагностика и лечение на пациенти-съмнителни, вероятни и потвърдени с 
COVID-19 и диагноза пневмония. С утвърдена от РЗИ-Ловеч СОП05-версия 1 
е структурирана дейност по скриниг и триаж на съмнителни за COVID-19 
пациенти.

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, осъществявана от 
ТЕЛК, болницата работи по Договор №РД-12-102/21.01.2020 г., на основание 
Наредба №3 от 05.04.2019 г. с M3. Фтизиатрично отделение функционира в 
сградата на П-ри блок.

1. Консултативно- диагностична дейност
Медицински дейности в консултативно-диагностичен блок на

“СБАЛББ - ТРОЯН”ЕООД

СТРУКТУРИ/ПОКАЗАТЕЛИ

ПЕР]йод
Ш-то 

тримесечие
2019 г.

Деветмесечие 
2019 г.

Ш-то 
тримесечие 

2020 г.

Деветмесечие 
2020 г.

Приемно - консултативен пневмологичен кабинет
1. Преминали болни/ 
извършени прегледи 623 1872 452 1460

Пневмо - фтизиатричен диспансерен кабинет
1. Преминали болни / 
извършени прегледи 1060 2920 780 2600

2. Новооткрити с ТБК/БК+ 7/3 18/12 6/6 15/11
3. Проба Манту 345 892 282 962
4. Химиопрофилактирани лица 17 39 4 23

Белодробна Функционална Лаборатория
1.ФИД 1014 2605 701 2000
2. ЕКГ 438 1425 420 907
З.КГА 991 2319 582 1571

Бронхологичен кабинет
1.ФБС 47 67 12 32

Клинична лаборатория
1. Изследване на кръв 6970 21721 5367 18400
2. Изследване на урина 1324 4052 994 3266
3. Пунктати 12 78 18 120
4. Бързи тестове за COVID-19 0 0 133 233

Микробиологична лаборатория
1. Директна микроск. на БК 305 1109 347 1184
2.Посявка на храчки за БК 203 750 236 815
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3. Посявки за банална флора 662 2267 607 2174
4.Антибиограми 43 113 33 104
5. Проби за PCR-тест 0 0 203 303

Отд. Образна диагностика
1. Ro графии 819 2880 681 2333
2. Ro скопии 8 27 5 23
3. Ехографии 12 28 .4 30

ТЕЛК
Издадени експертни решения 
/бр/ 0 0 0 1749

В представената таблица са сравнени резултатите от дейността на КДБ 
съответно за 3-то тримесечие на 2019 и 2020 г, и деветмесечието на 2019 и 
2020 г. Прави впечатление намаляване на преминалите болни, съответно 
извършените прегледи в ПКК кабинет, както и дейността на БФЛ, Клинична 
лаборатория и отделение по „Образна диагностика“. Причината е 
извънредната епидемична обстановка и намаленото търсене на болнични 
услуги за неспецифични ХНБЗ. Отчитаме леко намаление на новоткритите с 
туберкулоза, но броя на бацилоотделителите се увеличва като процент. Това 
говори за късно открити и тежки случаи. Дейността на микробиологична 
лаборатория също се е увеличила в тази връзка. През отчетното тримесечие в 
клиничната лаборатория се ползваха тестове за антитела за диагностика на 
COVID-19. Проби за PCR-тестове се вземаха от екипа на микробиологична 
лаботатория и се транспортираха до Национална референтна лаборатория и 
вирусологичната лаборатория на УМБАЛ-Плевен.

Консултативни прегледи и изследвания извън профила на СБАЛББ - Троян по 
договор с Медицински център-Троян и МБАЛ-Троян.

През трето тримесечие на 2020 г. са извършени общо 7 консултации със 
специалисти/кардиолози, ендокринолози, хирурзи и невролози/ на 
стационарно болни в „СБАЛББ-Троян” ЕООД. Допълнително са направени, 
14 компютър - томографски изследвания на бял дроб и 1 КАТ на коремни 
органи, други лабораторни изследвания 4. В сравнение със същото 
тримесечие на 2019 година броят на високоспециализираните изследвания е 
значително по-нисък, поради намалението на лечебната дейнсот във връзка с 
коронавирусната пандемия.

Анализ: КДБ отчита намаление в дейността на част от структурите си. 
Всички сертификати от външния лабораторен контрол за клинична и 
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микробиологична лаборатория и контрола на образната диагностика показват 
отлично качество.

2. Дейност на стационара

Стационарният блок на „СБАЛББ-Троян“ЕООД е с 85 легла и включва две 
отделения: Пневмологично и Фтизиатрично. Със заповед на Министъра на 
здравеопазването от 27.07.2020 г. 30 легла бяха определни за лечение на 
случаи с COVID-19, при ниско ниво на седмична заболеваемост, а при високо 
85 легла. През III- то тримесечие продължи дейността в реорганизираната 
структура, като с вътрешни нормативни документи (план за действие СОП05- 
версия 1, инструкции и заповеди) бяха разпоредени и приложени действия за 
диагностика, прием и лечение на пациенти с белодробни заболявания с 
оценка на риска за коронавирусна инфекция и съответно разделяне на 
потоците при спазване на противоепидемичните мерки. За отчетния период 
сградата на Фтизатрично отделение изпълнява функциите на инфекциозна 
структура за диагностика и лечение на COVID-19. Пациентите с туберкулоза 
бяха настанени в отделна сграда (П-ри блок на Пневмологично отделние при 
спазване на на методичните указания за контрол на туберкулозата и 
програмата за ВБИ. Случаите с неспецифични белодробни заболявания се 
настаняваха в сградата на ПО.

Показатели за дейността на стационара
Структури/Показатели ПЕРИОД

Общо
Ш-то 

тримесечие 
2019 г.

Деветмесечие 
2019 г.

Ш-то 
тримесечие 

2020 г.

Деветмесечие 
2020 г.

1. Среден бр. разкрити легла 85 85 85 85
2. Преминали болни 649 1886 482 1473
3. Леглодни 5370 16393 3960 12944
4.Използваемост на леглата /в 
дни; в % / 63/68,48 193/70,90 47/51,09% 152/55,78%

5. Среден престой 8 9 8 9
6. Оборот на леглата 7,64 22,19 5,67 17,00
7. Починали 0 6 1 6
8. Леталитет 0 0,32 0,23 0,41
9. ВБИ 0 0 0 0

Пневмологично отделение
1. Среден бр. разкрити легла 55 57 32 39
2. Преминали болни 585 1826 392 1270
3. Леглодни 3946 14216 2941 9393
4.Използваемост на леглата /в 
дни; в % / 72/78,26 249/91,21 92/100% 241/87,96
5. Среден престой 7 8 8 7
6. Оборот на леглата 10,64 32,04 12,25 32,56
7. Починали 3 6 0 3
8. Леталитет 0,53 0,33 0 0,24
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9. ВБИ 0 0
Фтишатрично отделение

1. Среден бр. разкрити легла 30 28 23 26
2. Преминали болни 43 111 56 166
3. Леглодни 1210 3566 859 3366
4.Използваемост на леглата /в 
дни; в % / 40/43,47 127/46,52 37/40,22% 129/47,08%

5. Среден престой 28 32 15 20
6. Оборот на леглата 1,43 3,96 2,43 6,38
7. Починали 1 1 1 3
08. Леталитет 2,56 0,93 1,89 1,84
9. ВБИ 0 0 0 0

Структура за COVID-19
1. Среден бр. разкрити легла 0 0 30 20
2. Преминали болни 0 0 11 13
3. Леглодни 0 0 160 185
4.Използваемост на леглата /в 
дни; в % /

0 0 5/5,44% 9/3,28%

5. Среден престой 0 0 14 14
6. Оборот на леглата 0 0 0,36 0,65
7. Починали 0 0 0 0
08. Леталитет 0 0 1 1
9. ВБИ 0 0 0 0

Сравнителният анализ на показателите за стационарната дейност за Ш-то 
тримесечие на 2019 и 2020 г, демонстрира намаляване на преминалите болни 
и проведените леглодни, запазване на средния престой, намаление на оборота 
на леглата и запазване на леталитета общо за болницата. Намалението на 
преминалите болни се дължи на кризата с COVID-19. За Фтизиатрично 
отделение през трето тримесечие се наблюдава увеличение на преминалите 
болни и намаляване на проведените леглодни. В ситуираната в сграда на ФО 
сруктура за COVID-19 се лекуваха 13 потвърдени пациенти. Там бяха 
настанявани и всички пациети, съмнителни за COVID-19 до излизане на 
резултатите от PCR-тестовете, като отрицателните се привеждаха в 
пулмологично отделение.
Не отчитаме вътреболнични инфекции, нямаме заразени със SARS-CoV-2 
служители на болницата.

З.Качество на извършваната дейност.
Наблюдаваните показатели и критерии за качество на извършената 

дейност през трето тримесечие на 2020 г. демонстрират добри резултати и 
спазване на приетите стандарти и алгоритми за поведение в диагностично- 
лечебната дейност. Отчитаме 98,38% съвпадение на приемни с окончателни 
диагнози на пациентите, регистрирани рехоспитализации 3. Не са 
регистрирани усложнения в резултат на диагностични и лечебни дейности, 
както и потвърдени вътреболнични инфекции.

През изтеклия период няма регистрирани жалби на пациенти. В 
книгите за мнения на пациентите в стационарния блок са написани общо 3 
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положителни отзива за работата на екипа на лечебното заведение, а от 
пациенти бяха получени две благодарствени писма.

Критерии за качество на извършената дейност за 
деветмесечието на 2020 г.

Брой
изписани 
пациенти

Съотно
шение 
на 
спешни/ 
планови

Съвпа
дение 
на диаг
нози

Брой 
рехоспи 
тали 
зи- 
рани 
пациент 
и

Състояние 
на пациентите 

при 
изписване

Брой регистри
рани 
усложнения 
в резултат на 
диагностични 
и лечебни 
дейности

Починали 
и 

причина

ВБИ

С 
подоб
рение

Без 
проъдсяна

Влошени

1424 89,34% 98,38% 3 1410 5 3 0 6 0

4.Експертиза  на временната неработоспособност
През трето тримесечие на 2020 г. са издадени 100 болнични листи за 

временна неработоспособност. Няма извършени нарушения при издаване на 
документите.

II. ПРОМОТИВНИ И ПРОФИЛАКТИЧНИ ДЕЙНОСТИ
Промотивната дейност по отношение на туберкулозата ХНБЗ е 

перманентен ангажимент на всички лекари и медицински специалисти в 
лечебното заведение. 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 5 пациента без промяна в състоянието при изписване, 
които са насочени след съответна консултация в други лечебни 
заведения с по-високо ниво на компетентност.
При останалите пациенти състоянието при изписване е с подобрение, 

не са констатирани усложнения и при извършените контролни прегледи 
месец след дехоспитализацията.

Със заповед на Министъра на здравеопазването бяха отменени 
профилактичните прегледи и ограничен достъпа до лечебните заведения на 
граждани, които не са пациенти. По тази причина не сме организирали 
инициативи за превенция и профилактика.
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III. КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВА
През второ тримесечие на 2020 г. продължи дейността по две клинични 

изпитвания и едно е преключено. Общо 9 пациента са провели визити в 
центъра през 3- то тримесечие на 2020 г. 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.След проведен 
конкурс през м. май бе зачислен лекар за специализация по Пневмология и 
фтизиатрия. Пез отчетния период продължи обучението му. През м. 
септември стартира и обучението по модул Туберкулоза на двама лекари, 
специализанти по „Пневмология и фтизиатрия“

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната през трето 
тримесечие на 2020 г. медицинските специалисти от лечебното заведение 
участваха предимно в онлайн обучения и вътрешни за болницата тренинги. 
Онлайн се проведе и годишния конгрес по белодробни болести на ERS, който 
беше гледан от лекарите в болницата.

V. ОРГАНИЗАЦИОННА И КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

Дейност на съвети и комисии в „СБАЛББ-Троян”ЕООД
През изтеклото тримесечие се проведоха четири заседания на 

Медицинския съвет, три заседания на Съвета по здравни грижи, едно 
заседание на Комисията по вътреболнични инфекции, едно заседание на 
Лечебно-контролната комисия, две заседания на Фармако-терапевтичната 
комисия /Лекарствена политика/, едно заседание на местната Етична 
комисия.

Дейности, свързани с обработка, изготвяне и изпращане на медико- 
статистическа информация, информация за медицинската и финансовата 

дейност.
През изтеклото тримесечие в срок са събрани, обработени и изпратени 

всички месечни отчети до РЗИ, РЗОК, M3 и НЦОЗА, тримесечните отчети за 
трето тримесечие на 2020 г. от счетоводството и управителя на болнична 
аптека, от информационното звено, от Пневмо-фтизиатричния диспансерен 
кабинет по Програмата за контрол на туберкулозата, както и месечните и
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тримесечния отчет за ТБК и отчета за дейността по клинични пътеки. 
Посочените отчети са изпратени в електронен вариант и на хартиен носител, 
съгласно изискванията на институциите, до които се подават.

Дейности за превенция и разпространение на COVID-19
Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, свързана с 
обявената от СЗО пандемия от новия коронавирус, със Заповеди на 
Министъра на здравеопазването бяха разпоредени противоепидемични мерки, 
касаещи лечебните заведения на територията на РБългария. Получена е 
съвместна инструкция от РЗОК и РЗИ за изготвяне на Оперативна процедура 
за поведение при пациент със съмнение за COVID-19 и взаимодействие 
между отделните звена на лечебната мрежа в област Ловеч. Разработена е и 
изпратена на РЗИ-Ловеч Стандартна Оперативна Процедура за лечение и 
наблюдение на пациенти с COVID-19 в неусложнено състояние в „СБАЛББ- 
Троян“ЕООД в сила от 29.07.2020г. СОП05 версия 1 е доведена до знанието на 
медицинския персонал и се изпълнява.

В болницата са предприети всички мерки, съобразно препоръките на 
Министерството на здравеопазването и Световна здравна организация за 
превенция и разпространение на вируса. Осигурени са необходимите ЛПС, 
както и проведени обучения за профилактика, диагностика и лечние на 
болни с корона вирус. Своевременно е актуализирана дезинфекционната 
програма на болницата, осигурени са необходимите дезинфектанти, 
бактерицидни лампи, климатизация, свързани с указанията на СЗО.

За периода 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. в лечебното заведение са 
хоспатилизирани 11 (единадесет) пациенти с двустранна пневмония и 
потвърдена с PCR- положителен тест инфекция със SARS-CoV-2, като 9 от 
тях са изписани в отчетния период.
За същия период в „СБАЛББ-Троян“ЕООД са хоспитализирани 71 пациента с 
белодробни заболявания и съмнение за инфекция с SARS-CoV-2, която не бе 
потвърдена. За периода няма починали от COVID-19.

В клиничната лаборатория на „СБАЛББ-Троян“ЕООД са осъществени 
133 бр. бързи теста.
За деветмесечието са извършени общо 303 бр. PCR тестове (в Националната 
референтна лаборатория на Националния център по заразни и паразитни 
болести -София и във Вирусологична лаборатория към МУ-Плевен)

Контролна дейност.
През изтеклото тримесечие бяха извършени две проверки от РЗОК, 

една от тях е за хоспитализирани пациенти през месеците февруари и март с 
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общо 5 санкции по 200 лв. а другата за надлимитна дейност за 2015, 2016, 2017 
и 2018г. Проверени са общо 277 КП и не подлежат на заплащане 4-ри случая. 
Извършени са и две проверки от РЗИ без предписания и препоръки. На 
медицински съвет бяха подробно обсъдени нарушенията, констатирани при 
проверките на РЗОК и са 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 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.
Интернет страницата на лечебното заведение се обновява редовно, като 

съответства на изискванията за информативност и прозрачност. На въпросите 
на пациенти се отговаря своевременно.

Лечебното заведение е представено добре и на информационните табла 
на болницата, които са достъпни за всички интересуващи се, за пациенти и 
техните близки.

VH.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: M3- сключен договор за изпълнение на медицинска дейност - 
лечение и диспансеризация на пациенти с туберкулоза от РЗОК- чрез 
сключен през м. януари 2020 г. договор за дейност по шест клинични пътеки 
и две клинични процедура. Продължава дейността по договор за 
финансиране по проект „Подкрепа на работещи в системата на 
здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19. 
Договорът е за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M90P001-1.099.
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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, дарения.

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 92 377 лева, за периода 01.01- 30.09.2020 г.

През последните деветнадесет години, както и през отчетния период 
лечебното заведение няма просрочени задължения

Сравнителен анализ на изпълнението на икономическите показатели за 
дейността за периодите 01.01.- 30.09.2019 г. и 01.01- 30.09.2020 г.

Таблица 1
Показатели Отчет към

30.09.2019 г. лв.
Отчет към

30.09.2020 г. в лв.

1.Нетни приходи от продажби: 1084280 1111 708
1.1.По договор с РЗОК 1 035 042 904 939
1.2.Потребителска такса 20 644 14 021
1.3.Платени мед.услуги 6183 4 604
1.4.Наем 3 500 4 882
1.5. Други 18 911 14 594
1.6.3аплащане на дейности за работа при 

неблагоприятни условия по повод на обявена 
епидемиологична обстановка

0 168 668

2. Приход и от финансиране: 461 215 601 090
2.1.От M3 194 583 275 758
2.2.От M3 - централна доставка медикаменти 3 893 4 322
2.3. Друго финансиране - дарение и ОП Заетост 49 917 64 940

2.4. За подкрепа на работещите в условията на 
заплаха от COVID-19

0 256 070

3.Финансови приходи 20 105
4.Извънредни приходи 212 802 0
ОБЩО ПРИХОДИ: 1 545 495 1 712 903
1.Разходи по икономически елементи: 1 202 467 1 620 277
1.1.Разходи за материали • 204 545 234 087
1.2.Външни услуги 130 539 95 396
1.3.Разходи за амортизации 43 759 72 527
1.4.Разходи за персонала 816 969 1 212 822
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1.4.1.Разходи за възнаграждения 687 661 1 024 875
1.4.2.Разходи за осигуровки 129 308 187 947
1.5.Други разходи 6 655 5 445
2.Финансови разходи 176 249
З.Извънредни разходи 407 700 0
ОБЩО РАЗХОДИ 1 610 343 1620 526

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ - 64848 + 92 377

Сравнителен анализ на финансовите показателите за дейността за периодите 
01.01.- 30.09.2019 г. и 01.01- 30.09.2020 г.

Таблица 2

Показатели 30.09.2019 г. 30.09.2020г.
Ефективност на приходите 0.9597 0.9461
Ефективност на разходите 1.0420 1.0570
Коефициент на обща 
ликвидност 10.2886 3.7751

Коефициент на бърза 
ликвидност 9.8254 3.5382

Коефициент на абсолютна 
ликвидност 7.1018 2.8880

Коефициент на рентабилност 
на приходите от продажби -0.0598 0.0831

Коефициент на финансова 
автономност 12.0088 4.2963

Забележка: Финансовите показатели са изчислени, съгласно Глава 
четвърта от Наредба № 5/17.06.2019 г.
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Съпоставка на планирани с отчетени показатели за 
дейността за 1-во шестмесечие за 2020 г.

Таблица 3

Показатели
План

Деветмесечие 
2020 г.

Отчет
Деветмесечие 

2020 г.
Среден брой легла 85 85
Брой преминали болни 1886 1473
Брой леглодни 16968 12944
Използваемост на леглата в % 72.92 % 55.78 %
Използваемост на леглата в дни 200 152
Оборот на леглата 22 17
Среден престой на един болен в дни 9 9
Стойност на един преминал болен в лв. 761.40 1100.15
Стойност на един леглоден в лв. 84.63 125.20
Стойност на един лекарство ден в лв. 7.13 5.90
Стойност на един храноден в лв. 3.06 3.25
Средна брутна работна заплата в лв. 1 137.00 1599.00

Справка за приходи и разходи от финансови услуги:
- заплатени банкови такси в размер на 249 лв.
- финансови приходи - 105 лв.

Към 30.09.2020 г. средносписъчният състав е 66 човека при средна брутна 
работна заплата в размер на 1599 лв. Значителният ръст /40.63%/ се дължи на 
финансирането на служителите от лечебното заведение, работили пряко със 
случаи на COVID - 19 по проект „Подкрепа на работещи в системата на 
здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19. 
Договорът е за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M90P001-1.099.
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Изпълнение на инвестиционната програма за трето тримесечие на 2020 година

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. 
-Изпълнен за 
58 350,00 лв.собствени 
средства

2. Доставка на болнично 
оборудване и обзавеждане за 
болнични стаи.
- болнични легла със шкафчета 
-10 бр.

10 000 лв.

Собствени 
средства или 
дарение

31.12.2020 г. Доставени са 11 бр. 
болнични легла със 
средства от Общински 
дарителски фонд и 9 
бр. легла дарение от 
БЧК

-боядисване, оборудване и 
обзавеждане на лекарски 
кабинет във Фтизиатрично 
отделение

3 050 лв.

30.01.2020

Изпълнено - 3 050 лв.
- собствени средства

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
M3

31.03.2020 г. Проведена 
обществена поръчка 
по ЗОП и сключени 
договори.Изпълнен - 
19 904 лв. финансиран 
от M3

4. Текущ ремонт на болнични 
стаи и кабинети.

8 000 лв. Собствени 
средства

30.09.2020 г. В процес на 
изпълнение

5. Коагулометър 3 600 лв. Собствени 
средства

31.10.2020 г.
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б.Обезопасяване на централно 
Ел. табло на лечебното 
заведение със заключващи се 
врати.

1 600 лв.
Собствени 
средства или 
дарение

30.04.2020 г. Изпълнено - 600 лв. - 
собствени средства и 
1000 лв. дарение.

- обезопасяване на естакада за 
инвалиди към клинична 
лаборатория.

300 лв. Собствени
средства

30.09.2020 г.
Изпълнено на 
стойност 2412,72 лв. 
труд и материали

Отчитаме намаление на броя на преминалите болни и съответно на 
използваемостта, поради пандемията от COVID-19 и извънредната 
епидемична обстановка. Като положителен фактор отчитаме липсата на ВБИ, 
съответно на заразени лица от персонала. Спазването на финансовата 
дисциплина, както и заплащането от страна на НЗОК на работата при 
неблагоприятни условия, доведоха до добрите финансови показатели и 
отчетения положителен финансов резултат.

Управител на „СБАЛББ-Тро 
/Д-р Цветомила Дудевска д.м.
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