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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

С реформата в здравеопазването, по силата на Закона за лечебните заведения, те са 

преобразувани в търговски дружества или кооперации. Като нови икономически субекти, 

болниците трябва да променят своето икономическо поведение в няколко аспекта: първо – те 

произвеждат и продават своя продукт (болничен продукт или услуга) на други икономически 

субекти, второ – установяват се нов тип взаимоотношения между тях и Националната здравно 

осигурителна каса, дружествата за доброволно здравно осигуряване и други, трето – променя се 

данъчното им третиране. Болниците престават да бъдат организации на бюджетна издръжка, а 

реализират финансов резултат, които се формира като разлика между техните приходи и 

разходи. 

Съвременната болница е организация с висока степен на сложност, на специализация и 

диференциация, функционираща в още по-сложна околна среда. Болницата като функция, 

структура и методи на управление се счита за най-сложната и нехомогенна организация в 

съвременната система на здравеопазването. За нейното функциониране са необходими огромни 

ресурси. Болничното обслужване е и ще бъде най-скъпото в сравнение с другите видове 

обслужване. 

Тъй като, повечето болници не са вече “бюджетни учреждения” със съответно 

“административно подчинение”, а са пазарни субекти с достатъчно управленска и пазарна 

автономия, те са изправени пред все по-трудни предизвикателства за баланс и съчетаване на 

принципите на пазарния механизъм, априорната хуманност на медицината, повишаващите се 

обществени очаквания и относително ограничените ресурси. 

В условията на преход източниците на финансиране в здравеопазването и по конкретно в 

МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД се формират, както следва: 

 Субсидия от Министерство на здравеопазването за преминал психично болен 

пациент през стационара или дневния стационар; 

 Заплащане от Националната здравноосигурителна каса за преминал болен с 

неврологично заболяване по клинична пътека, пациенти на апаратна вентилация, извършени 

амбулаторни процедури и диспансеризирани психично болни пациенти; 

 Заплащане на болничното лечение изцяло от пациента; 

 Заплащане от доброволните здравноосигурителни фондове; 

 Дарения; 
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 Договори за извършване на клинични проучвания; 

 Договори за отдаване под наем на помещения; 

Може да се каже, че финансирането в здравеопазването стои в основата на ефективното 

управление, а именно: 

 Реалното финансиране на здравните заведения, съчетано с добър управленски 

подход ще предотврати допускането на дългове; 

 Реалното заплащане на медицинските специалисти от друга страна ще увеличи 

тяхната мотивация и ще намали черния пазар (пренасочването на пациентите от безплатен в 

платен режим); 

 Реалното финансиране на здравните заведения е свързано и с предоставянето на 

качествена медицинска помощ за населението; 

Ефективна и своевременна медицинска помощ, ефективно използване на ресурсите, 

задоволяване потребностите на пациентите и резултатност на лечението, увеличаване на броя на 

преминалите пациенти и запазване мястото на пазара на болнични услуги това са ключовите 

приоритети в концепцията за бизнес-план на МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД. 

Друг важен приоритет ще бъде Приоритет  No 2 на Националната здравна стратегия 

(2014-2020) – Развитие и управление на справедлива, устойчива и ефективна здравна 

система, ориентирана към качество и резултати. Осигуряване на качество и безопасност на 

медицинското обслужване , предоставяно  от МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД.  
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2. ПОТРЕБНОСТИ ОТ БОЛНИЧНА ПОМОЩ В РЕГИОНА НА ОБСЛУЖВАНЕ 

2.1. Географски и демографски характеристики на региона 

МБАЛНП “Св. Наум” е разположена в източната част на гр. София – бул. ”Цариградско 

шосе” – ІV км., ул. ”Д-р Любен Русев” № 1. Намира се в район с много добре развита 

инфраструктура и отлични комуникационни възможности. Това дава възможност за лесен 

достъп на пациентите от София и страната.  

В националната здравна стратегия за 2014-2020 г. се отчита наличието на демографска 

криза в страната, с намалена раждаемост и емиграция, което води до застаряване на 

населението. За голяма част от неврологичните заболявания възрастта е важен етиологичен 

фактор, което предполага нарастване на броя на пациентите.  

Анализът на данните в Националната здравна стратегия  за основните здравно-демографски 

показатели в ежегодните доклади за здравето на гражданите ясно показва, че в момента 

България, в сравнение със страните от Европейския съюз, е изправена пред много по-сериозни 

предизвикателства, свързани със: 

 Влошаване на демографската структура и застаряване на населението; 

 Високо ниво на обща смъртност; 

 Нарастваща заболеваемост от хронични незаразни болести, свързани с начина на живот; 

 Високо ниво на психичните разстройства 

От друга страна с удължаването на продължителността на живота на хората, 

благодарение на постиженията на съвременната медицина и с подобряването на диагностиката, 

неизменно нараства и броя на пациентите от определени неврологични заболявания. 

Интензивният начин на живот в съвременното общество също има принос в тази насока.  

Известно е че България е на едно от първите места в света по болестност и смъртност от 

мозъчно-съдови заболявания (Д. Хаджиев 1999 г.). Поради тази причина те са включени в 

националната здравна стратегия. В страната има около 15 000 болни с мозъчно-съдови 

заболявания, повечето от които са в активна възраст. Не е малък броят на болните с 

Паркинсонова болест (около 15 000), епилепсия (около 24 000) и множествена склероза (около 4 

000). През последните години с интензифициране на живота нараства броят на болните с 

психични заболявания (депресия, паническо разстройство, тревожност) и зависимости. Това е 

един от факторите, които са наложили включването на националната политика за психично 

здраве като един от приоритетите в националната здравна стратегия.  
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 Според данни на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) за 2013 

г. на 100 000 население 2,4% са с психични и поведенчески разстройства и 3,2% са с болести на 

нервната система. Според друго изследване на 100 000 население се падат 34,4 души от 

населението с деменция, 59,1 души от населението с други разстройства, дължащи се на 

мозъчно заболяване, 491,4 души от населението с шизофрения, шизотипни и налудни 

разстройства, 122,6  души от населението с епилепсия и други. 

Трябва да се отбележи, че така изброените заболявания заемат най-голямата част от 

болестите в неврологията и психиатрията. В МБАЛНП са създадени традиции за 

високоспециализирана диагностика и лечение точно на тези социално най-значими заболявания 

в неврологията и психиатрията. Наличието на дългогодишни традиции прави болницата 

изключително търсена от страна на пациентите от цялата страна. 

МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД има дълга история и изградени традиции. Болницата е 

създадена на 20 април 1938 г. от д-р Любен Русев и д-р Лиляна Русева, като частна 

психиатрична клиника с 40 легла. Прочутият проф. д-р Никола Шипковенски е визитиращ 

професор и за първи път в страната се прилага електрошокова терапия. 

През 1949 г. болницата става психиатрично отделение към ИСУЛ със 70 легла, а от 1951 

г. – Научно изследователски психоневрологичен институт с неврологично отделение с 50 легла, 

базирано в ИСУЛ и психиатрично отделение с 70 легла. Д-р П. Димитров въвежда за първи път 

в България инсулин-коматозна терапия. През 1956 г. проф. д-р Вл. Иванов въвежда 

електросънната терапия. До 1973 година в болницата има отделение по неврохирургия. 

През 1992 г. Научният институт по неврология, психиатрия и неврохирургия със 165 

легла в неврологичната клиника и със 170 легла в психиатричната клиника е преобразуван в 

Държавна университетска болница по неврология и психиатрия. 

Извършената структурна промяна в здравеопазването през 2000 г. определя статута на 

Специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия (СБАЛНП) “Св. 

Наум” ЕАД като еднолично търговско дружество. СБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД е акредитирана 

университетска болница, където се оказва консултативна помощ и извършва спешна и планова 

хоспитализация, съгласно изискванията на Министерство на здравеопазването. Във връзка с 

промяна на Закона за лечебните заведения през месец Декември 2010 г. болницата е 

пререгистрирана в многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. 

Търсенето на неврологична и психиатрична медицинска помощ в МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД от 

пациентите в цялата страна е голямо. Причините за това са, че болницата се е утвърдила като 
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лечебно заведение където се лекуват мозъчно-съдови заболявания, Паркинсонова болест, 

множествена склероза, епилепсия, заболявания на автономната нервна система и неврологични 

заболявания в детската възраст. През месец Октомври 2010 г. към структурата на МБАЛНП ”Св. 

Наум” ЕАД бе разкрита Клиника по нервни болести за интензивно лечение, която е оборудвана 

със съвременна апаратура и работят специалисти на високо ниво. През 2012 г. беше разширено 

и модернизирано отделението по физикална и рехабилитационна медицина, където се 

обслужват предимно пациенти след прекаран мозъчен инсулт. Това даде възможност да се 

откликне на една съществена потребност на пациентите – необходимостта от рехабилитация 

след прекаран мозъчен инсулт. В страната има недостатъчен брой подобни отделения, въпреки 

много големият брой мозъчни инсулти. Пациентите преживели мозъчен инсулт се изписват от 

интензивните отделения бързо (до 5 дни) поради високата цена на пациент за престой в такива 

отделения. Възстановяването на пациентите обаче изисква специализирана рехабилитация.  

В болницата са създадени комисии за експертиза на пациенти и издаване на протоколи на 

НЗОК за лечение на множествена склероза, епилепсия, паркинсонова болест и полиневропатия 

със скъпоструващи медикаменти. 

В психиатричните клиники се извършва диагностична и лечебно-профилактична дейност 

на шизофрения, шизоафективни разстройства, депресии, паническо разстройство, тревожност и 

зависимости. Тези заболявания имат голяма социална значимост поради голямата си честота. 

Тъй като психиатричните клиники са за активно лечение и в тях работят и хабилитирани 

лица, същите са предпочитани пред психиатричните болници за хронични заболявания в 

страната. В психиатричните клиники се спазват стриктно правата на психично болните 

пациенти и настаняването на задължително стационарно психиатрично лечение се извършва 

съгласно императивните законови разпоредби. 

 

2.2. Анализ на заболявемостта по обръщаемост 

Анализ на заболяемостта по обръщаемост за периода от 2013-2015 г. може да се направи 

на база профила на клиниките в болницата. 

Сравнението на изписаните болни с психични и с неврологични заболявания, преминали 

през МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД се вижда на фиг. 1. Анализът показва спад на пациентите с 

неврологични заболявания през 2014 година и ряско увеличаване с около 5,5 процента през 2015 

година и обратното явление за пациентите с психични заболявания ръст на пациентите през 
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2014 година и рязък спад на пациентите през 2015 година . Обяснението на тези резултати е в 

промените във финансирането на здравната дейност през съответните години.  

Наблюдава се нарастване на броя на пациентите със социално-значими и тежки 

неврологични заболявания, за които от много години има традиции за лечение в МБАЛНП ”Св. 

Наум” ЕАД (Фиг. 2). Нараства обаче и броят на пациентите с по-банални и леки неврологични 

заболявания, които традиционно се лекуват в неврологичните отделения на съответните 

районни болници. Тези резултати още веднъж показват повишаващото се търсене на здравните 

услуги предоставяни от МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД от страна на пациентите от цялата страна. 

Значение има и влошената амбулаторна помощ в страната, която не може да реши проблемите 

на пациентите, което налага тяхната хоспитализация в университетска болница. 

Фиг. 1. Анализ на заболяемостта по обръщаемост (в брой пациенти) през 2013-2015 г. 

 

 

Фиг. 2. Анализ на заболяемостта от социално значими неврологични заболявания по 

обръщаемост (брой изписани пациенти) за периода 2013-2015 г.  
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В МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД се оказва болнична медицинска помощ по следните 

клинични пътеки, високоспециализирани медицински изследвания с гама камера, процедури за 

интензивно лечение и психични заболявания:  

- Клинични пътеки: 

1. КП № 50 „Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза” 

2. КП № 51 „Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза” 

3. КП № 52 „Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив” 

4. КП № 53 „Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив” 

5. КП № 54 „Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизираща 

полиневропатия (Гилен-Баре) ” 

6. КП № 55 „Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща 

полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация” 

7. КП № 56 „Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на 

нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми” 
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8. КП № 57 „Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, 

спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити ” 

9. КП № 58 „Диагностика и лечение на наследствени  и дегенеративни заболявания на 

нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст” 

10. КП № 59 „Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на 

нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и 

моторния неврон (ЛАС) ” 

11. КП№ 60 „Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на 

предните рога на гръбначния мозък”  

12. КП № 61 „Диагностика и лечение на мултипленна склероза”  

13. КП №62 „Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи ” 

14. КП № 63 „Лечение на епилептичен статус”  

15. КП № 64 „Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми” 

16. КП№ 65 „Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация” 

17. КП № 66 „Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна 

вентилация”  

18. КП № 67 „Диагностика и лечение на паркинсонова болест” 

19. КП № 113.1„Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в 

равновесието от периферен и централен тип” 

20. КП № 114  „Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма”  

21. КП № 254 „Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на 

исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето” 

22. КП № 261 „Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и 

спинална мускулна атрофия” 

23. КП № 262 „Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна 

система” 

24.КП № 263 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна 

система” 
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25. КП№ 265 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен 

апарат”  

26. КП 999 „ Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна 

процедура” 

- Амбулаторни процедури 

1. AПp № 28 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви; 

2. AПp № 3    Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема; 

3. AПp № 3    Сцинтиграфски изследвания; 

4. AПp № 38     Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор 

при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 

от ЗЗО; 

5. AПp № 99 „Предсрочно изпълнение на КП; 

- Клинични процедури 

1. Клиничнa Пр № 3 (процедура) Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с 

механична вентилация и/или парентерално хранене 

2. Клиничнa Пр № 4 (процедура) Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без 

механична вентилация и/или парентерално хранене 

- за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични 

заболявания - над 18 години. 

- Психични заболявания   

1. Органични, вкл. симптоматични, психични разстройства 

2. Шизофрения, шизотипни и налудни разстройства  

3. Разстройство на настроението (афективни) 

4. Невротични, свързани със стреса и соматоформни разстройства 

5. Поведенчески синдроми свързани с физиологични разстройства и соматични фактори 

6. Разстройство на личността и поведението в зряла възраст 

7. Умствена изостаналост 

В заключение може да се каже, че МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД е все по-търсено лечебно 

заведение от национален мащаб, поради високият професионализъм на персонала, 
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дългогодишните традиции и наличието на уникални клиники. Нарастването на потребностите 

на населението от компетентна неврологична, интензивна, физиотерапевтична и психиатрична 

помощ гарантира необходимостта от национално значимо заведение, което да задоволява 

здравните му потребности.  
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3. АНАЛИЗ НА СЕГАШНАТА СИТУАЦИЯ – РЕСУРСИ, СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТ 

НА БОЛНИЦАТА 

3.1. Системен анализ 

Болницата е създадена като самостоятелно университетско учебно и лечебно заведение 

през 1992 г. с ПМС № 220 и наследява бившия НИНПН – база № 5 на МА.  

От 21.09.2000 г. болницата се регистрира по Търговския закон като Еднолично 

акционерно дружество, поемайки активите и пасивите на ДИБНП ”Св. Наум”. Регистрирана е от 

Софийски градски съд – фирмено отделение с Решение № 1/21.09.2000 г., партиден № 920, 

регистър 11, стр. 32 по фирмено дело № 11126/2000 г. 

Седалището на дружеството и адреса на управлението е: гр. София, район Изгрев, ІV км., 

ул.”Д-р Любен Русев” № 1. 

Съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-177/18.04.2016 г. на 

МЗ, МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД осъществява лечебна дейност по следните медицински 

специалности: 

1. Нервни болести 

2. Детска неврология 

3. Психиатрия 

4. Съдебна психиатрия 

5. Клинична лаборатория 

6. Образна диагностика 

7. Физикална и рехабилитационна медицина 

8. Анестезиология и интензивно лечение 

9. Нуклеарна медицина 

10. Микробиология 

11. Спешна медицина 

 

В МБАЛНП се разработват национални програми и осъществяват задачи на 

националната здравна политика в областта на неврологията и психиатрията. Оказва се 

методична и консултативна помощ и се извършват експертни оценки. Разработват се и 

внедряват нови методи за диагностика и лечение, съгласно изискванията за добра медицинска 

практика.  
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Съгласно Заповед на МЗ № РД 01-60/25.03.2013 г. МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД има 

определена „отлична” акредитационна оценка за обучение на студенти/специализанти за срок от 

5 години и тя продължава да бъде учебна база на Медицинския университет – София. 

Провежда се обучение на студенти по учебните дисциплини неврология и психиатрия. 

Провежда се следдипломно обучение на специализанти и докторанти по нервни болести, 

психиатрия и детска неврология, както и на лица с висше немедицинско образование по 

клинична психология. Болницата осъществява и продължаващо медицинско обучение на 

лекари, медицински сестри и други висши медицински специалисти. Съгласно заповед на МЗ № 

РК 36-239/19.02.2012 г. се провежда обучение на лекари и изпитите за придобиване на 

правоспособност по 8 високоспециализирани дейности в медицинската практика: „Ултразвукова 

диагностика на нервната система”, „Диагностика на автономната нервна система”, „Клинична 

електромиография”, „Клинична електроенцефалография”, „Евокирани потенциали”, 

„Полисомнография при нарушения на съня и бодърстуването”, „Клинична невропсихология”, 

„Невроофталмология”. 

Провежда се и научно-изследователска дейност. 

Дружеството е с едностепенна система на управление. Органите на управление на 

едноличното акционерно дружество с държавно участие са едноличния собственик на капитала 

в лицето на Общото събрание на акционерите, представлявано от Министерство на 

здравеопазването и съветът на директорите. 

На основание чл. 74 от Закона за лечебните заведения са създадени съответните съвети и 

комисии, които работят по утвърдени правилници и съставят протоколи от своите заседания. 

В болницата са разработени и утвърдени различни правилници, систематизирани в 

регистър, които улесняват и систематизират нейната работа. 

3.2. Материални ресурси 

От 12.03.2004 г. МБАЛНП “Св. Наум” ЕАД притежава Акт за държавна частна 

собственост, който включва следният сграден фонд: 

- Четириетажна сграда – администрация, неврологични клиники, диагностично-

консултативен блок и рентгеново отделение, застроена върху 790 м
2
. 

- Сграда – психиатрична клиника и физиотерапия, застроена върху 849,5 м
2
. 

- Сграда – детска клиника, застроена върху 510 м
2
, състояща се от сутерен и два 

етажа. 
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- Двуетажна сграда – отделение за лечение на болката и лаборатория, застроена 

върху 374 м
2
. 

- Стопанска сграда, построена през 1964 г., с площ около 820 м
2 

(една сграда на 4 

етажа и една сграда на 2 етажа) 

- Едноетажна сграда – портиерна, застроена върху 20 м
2
. 

- Административна сграда с площ 494,60 м
2 

на два етажа, придобита с писмо на МЗ 

РД-16-382/21.11.2012 г.  

Техническото оборудване на болницата е на добро ниво, отговаря на изискванията на 

медицинските стандарти, по които се работи. МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД разполага с 

компютърен томограф с инжектор, мобилен рентгенографски апарат, стационарен графичен 

рентгенов апарат, интегрирана електронна система за медицинска образна диагностика, 

транскраниален доплеров сонограф, компютър-доплерова система COMPANION III, ехограф, 

електрокардиографи, електроенцефалографи (36-канален и апарат за ЕЕГ и полисомнография), 

електромиограф, Двуканална измервателна система за електрофизиологична диагностика 

SIGMA MEDIZIN-TECHNIK, ЕМГ/ЕП апарат Sapphire, четириканална бинокулярна 

видеонистагмографска система, електрошокови апарати, гама-камера SPECT и апарат LISA 30, 

автоматичен хематологичен анализатор,нов болничен стерилизатор, автоматичен 

рефрактометър за кабинет по невроофталмология, оптично-кохерентен томограф, апарати за 

клинична лаборатория, апарат за кръвно-газов анализатор, апарати за пациенти на апаратна 

вентилация, апарати за физиотерапевтични процедури и др. Медицинската апаратура обаче се 

амортизира бързо морално, което налага нейното непрестанно обновяване. Все повече пациенти 

преди да постъпят в болницата се интересуват с каква апаратура ще бъдат изследвани и дали тя 

е съвременна. 

Материалната база от 2002 г. постоянно се подобрява. Направени са много текущи и 

основни ремонти, алеите и парка в болницата са в добро състояние. Построен е параклис със 

средства от дарители. Подобряването на материалната база и общият вид на болницата е част от 

причините за нарастването на притока на пациенти. Все повече нараства броят на пациентите 

които преди да постъпят в болницата се интересуват от битовите условия и те имат сериозно 

значение за тяхното решение – къде да се лекуват. 
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3.3. Структура на МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД 

Структурно МБАЛНП е изцяло съобразена с изискванията на Закона за лечебните 

заведения и Наредба № 49/2010 г. на МЗ. Състои се от четири основни организационно 

обособени структури (Приложение 1): 

1. Диагностично-консултативен блок 

2. Стационарен блок 

3. Болнична аптека 

4. Административно-стопански блок  

Диагностично-консултативния блок се състои от 4 основни звена и 16 кабинета, всяко 

от които е подразделено на няколко по-малки звена:  

 Отделение по образна диагностика-отговарящо на ІІ-то ниво на компетентност;  

 Отделение по нуклеарна медицина-отговарящо на ІІ-то ниво на компетентност;  

 Кабинет по треморография и паркинсонова болест  

 Кабинет по електромиография и заболявания на периферна нервна система 

 Кабинет по електроенцефалография и епилепсия 

 Кабинет по полисомнография и главоболие 

 Кабинет по евокирани потенциали и множествена склероза 

 Кабинет по невросонография, невровегетология и мозъчно-съдови заболявания 

 Кабинет за ЕЕГ  мониториране 

 Кабинет по невропсихология 

 Приемно-консултативен кабинет по нервни болести 

 Приемно-консултативен кабинет по психиатрия 

 Диспансерен психиатричен кабинет 

 Приемно-консултативен кабинет по детска неврология 

 Кабинет по вътрешни болести, ЕКГ и ехография 

 Кабинет по невроотология 
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 Кабинет по невроофталмология 

 Клинична и ликворологична лаборатория  

 Лаборатория по микробиология 

Стационарният блок е с разкрити 241 легла, от тях в неврологичните клиники /отделения 

- 176 легла,  в психиатричните клиники – 65 легла и дневен стационар – 30 места: 

Неврологични клиники: 

 Клиника по нервни болести за невродегенеративни и периферно-нервни заболявания с 

разкрити 36 легла с две отделения - отделение за невродегенеративни заболявания с 

разкрити 18 легла и отделение за периферно-нервни заболявания с разкрити 18 легла - 

отговаряща на ІІІ-то ниво на компетентност; 

  Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния с разкрити 30  легла с две 

отделения - първо отделение за заболявания на автономната нервна система с 15 легла 

и второ отделение за епилепсия с 15 легла - отговаряща на ІІІ-то ниво на 

компетентност; 

 Клиника по нервни болести за двигателни нарушения с разкрити 32 легла с две 

отделения, първо отделение по паркинсонова болест с 16 легла и второ отделение по 

множествена склероза с 16 легла- отговаряща на ІІІ-то ниво на компетентност; 

  Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация с разкрити 30 

легла с две отделения – първо отделение по нервни болести за лечение на болката с 15 

легла и второ отделение по физикална и рехабилитационна медицина с дейности по 

апаратна физиотерапия и  рехабилитация с 15 легла - отговаряща на ІІІ-то ниво на 

компетентност; 

  Клиника по нервни болести за деца с разкрити 30 легла - отговаряща на ІІІ-то ниво на 

компетентност; 

  Клиника за интензивно лечение на нервни болести с разкрити  18 легла с две 

отделения - отделение по нервни болести за лечение на инсулти с 9 легла и отделение 

за интензивно лечение с 9 легла – ІІІ ниво на компетентност; 
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  Спешно отделение за диагностично уточняване до 24 часа“ –І ниво на 

компетентност. 

Психиатрични клиники: 

 Първа психиатрична клиника с разкрити 30 легла и дневен стационар 15 места - 

отговаряща на ІІІ-то ниво на компетентност; 

 Втора психиатрична клиника с разкрити 35 легла и дневен стационар 15 места - 

отговаряща на ІІІ-то ниво на компетентност; 

Болничната аптека е разположена в самостоятелни помещения, отговарящи на 

изискванията на Закона за лекарствата и аптеките в хуманитарната медицина.  

Административно-стопанският блок се състои от : 

1. Сектор “Счетоводство” 

2. Сектор “Човешки ресурси и развитие” 

3. Сектор “Снабдяване” 

4. Сектор ”Болнична кухня” 

5. Сектор ”Техническо обслужване и поддръжка” 

6. Сектор “Административно-Информационно обслужване и архив” 

 

3.4. Човешки ресурси 

В МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД работят общо 296 човека, от които 78 лекари. От тях 24 са 

преподаватели, включително 3 професора, 7 доценти, 6 главни асистенти и 8 асистенти. Всички 

преподаватели имат придобита специалност. С придобита научна степен доктор на 

медицинските науки са 5, доктор по медицина са 20 и 2 асистенти са без специалност. 7лекари 

са с придобита втора специалност, 27 са зачислени за придобиване на първа специалност. 

Останалите лекари са както следва: 

1. лекар – нервни болести – 35 броя; 

2. лекар – вътрешни болести – 1 брой; 

3. лекар – ушно-носно-гърлени болести – 1 брой; 

4. лекар – детска неврология – 3 броя; 

5. лекар – психиатър – 16 броя; 

6. лекар - очни болести – 1 брой; 

7. лекар – клинична лаборатория –  2 брой; 
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8. лекар без специалност – 13 броя; 

9. лекар нуклеарна медицина – 1 брой; 

10. лекар физикална и рехабилитационна медицина – 2 броя; 

11. лекар образна диагностика – 2 броя; 

12. лекар микробиология – 1 брой; 

Очертава се недостиг на лекари, както и на потенциални кандидати за хабилитация, 

бъдещи ръководители на клиники. В тази насока трябва да бъде разработена стратегия за 

привличане и стимулиране на млади и перспективни хора. 

За сестринския състав отговаря една главна медицинска сестра и във всяко стационарно 

отделение по една старша сестра. Общо броя на медицинските специалисти е 111 човека, с 

образователна степен специалист са 92, бакалавър – 11 и магистър – 8. В процес на придобиване 

на диплома за висше образование са 1. Друг персонал – 107 души, от които двама фармацевти, 

друг персонал с висше образование, степен магистър – 12, бакалавър – 2, средно специално – 22, 

средно образование – 69. 

Данните за персонала са на база заети щатни бройки към 31/12/2015 година. 

 

3.5. Финансови ресурси и механизъм на финансиране 

Основните източници на приходи за МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД са НЗОК – за лечение на 

болни, лекувани по клинични пътеки, диспансерни психиатрични пациенти, за амбулоторни 

процедури и пациенти на апартна вентилация и МЗ – субсидиране за оказана психиатрична 

помощ в стационара и дневния стационар. Другите приходи, които формират приходната част 

на МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД са: приходи от продажби на здравни услуги, т.е заплащаното от 

пациентите лечение, приходи от отдаване на имущество под наем, клинични проучвания, 

следдипломно обучение и дарения. Гореизброените приходи, проследени за периода 2013 – 2015 

г., са представени на таблица 1. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

20 

Таблица 1. Приходи на МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД 

Източници на финансиране в МБАЛНП "Св. 

Наум" ЕАД 

2013 г. 

(хил.лв.) 

2014 г. 

(хил.лв.) 

2015 г. 

(хил.лв.) 

Приходи от НЗОК  4 721  4743 4769 

Субсидия от МЗ 1 483  1648 1185 

Приходи от здравни услуги 321 357 362 

Приходи от наеми 46 56 55 

Приходи от клинични проучвания 254  158 224 

Приходи други 585 513 562 

Общо: 7 411  7475 7157 

 

Движението на приходите (Фиг. 3) показва непрекъснато увеличение на приходите от 

НЗОК. За 2014 г., спрямо 2013 г. то е с 22 хил.лв. и за 2015 г. спрямо 2014 г. - с 26 хил.лв. Това 

се дължи на факта, че има по-голям брой пациенти макар и незначителен през съответните 

години и заплащането на клиничните процедури от страна на здравната каса. Във връзка с 

предното се наблюдава намаление на получаваната от МЗ субсидия за 2015 година с 463 хил.лв. 

спрямо  2014 година дължащо се на факта на променената формула за финансиране от страна на 

министерство на здравеопазването.  
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Фиг. 3. Приходи от НЗОК и МЗ (в лв.) за периода 2013-2015 г. 

 

Основните приходи на болницата са от НЗОК и МЗ, но не са за подценяване и приходите 

получени от клинични проучвания, здравни услуги (издаване на медицински удостоверения за 

различни дейности) и други приходи (фиг. 4). Приходите от клинични проучвания са съществен 

резерв за повишаване заплащането на медицинския персонал. Крайният резултат е следния за 

периода от 2013-2015 година увеличаване на общите приходи на болницата, през 2014 г. с 64 

хил.лв. спрямо 2013 година, а през 2015 г. намаляване с 318 хил.лв. спрямо 2014 година, което 

се дължи на нефинансиране от страна на здравната каса от една страна имаме надлимитни суми 

в размер на 222 340,26 лв. и от друга страна промяната във финансиране на психичното болни, 

от графиката е видно спад с около 463 хил.лв.. 

Начина на финансиране на МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД през периода 2013-2015 г. е 

различен. През 2013 година имаме изменение на финансирането спрямо предходния период – от 

здравната каса се получават приходи за пациенти преминали по клинична пътека, за клинични 

процедури, за високоспециализирани дейности и за пациенти на диспансерно наблюдение.От 

МЗ се получава приход за преминали пациенти през психиатричните клиники и за пациенти на 

дневен стационар. През 2014 година начина на финансиране от страна на здравната каса и 

Министерство на здравеопазването се запазва. През 2015 година имаме утвърдени лимити от 

страна на здравната каса и променена методика на субсидиране на психично болни пациенти, в 

посока намаление на сумите за тях. 
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Фиг. 4. Структура на приходите (в лв.) за периода 2013-2015 г. 

 

 

На Фиг. 5 може да се види изменението на потока пациенти, субсидирани от МЗ и НЗОК 

през периода 2013-2015 година. Притока на пациенти приемани по клинични пътеки е 

относително стабилен през трите години, като през 2014 се наблюдава рязък спад, след което 

2015 година отново имаме достигане на нивата през 2013 година, дори леко увеличаване на 

техният брой. По отношение на пациентите преминаващи през психиатричните клиники имаме 

спад през 2015 година спрямо дори 2013 година, дължащ се на променената методика на 

субсидиране от страна на Министерство на здравеопазването изразяваща се в  увеличаване на 

дните за престой от една страна и липса на дехоспитализация от друга страна. 
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Фиг. 5. Приход от МЗ и НЗОК изразен чрез броя преминали болни за периода 2013-2015 г. 

 

 

3.6. Показатели за дейността на МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД 

Броят на леглата през 2013 – 2015 г. Има лека промяна в броя на леглата в посока 

увеличение от 230 легла през 2013 година на 241 легла през 2015 година. От тях към 31.12.2015 

г. 65 легла и 30 места дневен стационар са за хоспитализирани болни в психиатричните клиники 

и 176 легла за хоспитализирани болни в неврологичните клиники. На таблица 2 са показани 

основните показатели на болницата. 

Таблица 2. Основни показатели на МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД – гр. София 

П о к а з а т е л и 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Брой преминали болни 11463 11123 11332 

Брой изписани болни 11432 11107 11314 

Пролежани леглодни 66474 61939 66688 

Използваемост на леглата - % 79,18 72,83 76,45 

Използваемост на леглата – дни 289 265,83 279 

Оборот на леглата 49,84 47,74 47,41 

Среден престой 5,8 5,57 5,88 

Болничен леталитет - % 0,002 0,434 0,382 
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Наблюдава се намаление на изписаните и преминали болни през 2014 г. и 2015 г. спрямо 

2013 г. (Фиг. 6), в процентно отношение, както следва: 

 Изписани болни – спад с 2,85% през 2014 спрямо 2013 г. През 2015 г. –увеличение с 

1,86% спрямо 2014 г. През 2015 спрямо 2013 г. – спад  с 1,04%. 

 Преминали болни – 2014 спрямо 2013 г. – намаление с 3 %. През 2015 спрямо 2014 г. 

– увеличение с 1,88 %. През 2015 спрямо 2013 г. – спад с 1,15%. 

 Броят на пролежаните леглодни (Фиг. 6), през 2014 се намаляват спрямо 2013 г. с 

6,83%. През 2015 спрямо 2014 г. се увеличава – с 7,66%. През 2015 спрямо 2013 г. – отново 

увеличение  с 0,32%, въпреки спада на пациентите, което увеличение е продиктувано от 

променената методика на субсидиране от страна на Министерство на здравеопазването. 

  

Фиг. 6. Преминали, изписани болни и пролежани леглодни за периода 2013-2016 г. 

 

На фигура 7 е показано движението на показателите използваемост, оборот на леглата и 

среден престой за периода 2013-2015 година. Налице е лека тенденция да се увеличава средния 

престой, предимно за пациентите в психиатричните клиники. В момента средният престой на 

пациентите в болницата не се различава от този за страната (5,3 дни по данни на НЦОЗА за 

2014). Чрез снижаване на средния престой се повишава оборотът на леглата, т.е. ресурсите на 

болницата се използват по-ефективно. По-високият оборот на леглото означава, че при същият 

брой легла се лекуват повече болни. От друга страна обаче намаляването на средния престой 
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може да доведе до намаляване на качеството на диагностично-лечебната дейност. В МБАЛНП 

“Св. Наум” постъпват диагностично трудни пациенти, които изискват извършване на множество 

изследвания за поставяне на диагнозата. Поради тази причина трябва да има баланс между 

желанието за намаляване на средния престой и запазване на качеството на диагностично-

лечебния процес. Ресурсът за намаляване на средния престой е свързан с оптимизиране на 

организацията на работа, за да могат да се извършват по-бързо необходимите изследвания. 

Наблюдава се и спад на  оборота на леглата през 2015 г. с 2,43 пациента на едно легло 

спрямо 2013 г. Спада в по- голяма степен се дължи на  пациентите в психиатричните клиники 

има лек спад и в неврологичните клиники. Оборотът на леглата (47,41) е с 3,25 процента по 

малък от средния за страната (49 за 2014 г. според данни на НЦОЗА).  

Спада в  оборота на леглата, води след себе си и спад на използваемостта (Фиг. 7), тъй 

като тя е резултат от пролежаните дни спрямо броя изписани пациенти, умножено по плана 

използваемост за годината. Използваемостта е понижена както за неврологичните, така и за 

психиатричните клиники. Използваемостта на леглата в дни (279 дни) е по-висока от средната за 

страната (258 дни по данни на НЦОЗА за 2014 г.). Една от причините за по-ниската  

използваемост през 2011 г. е нежеланието на пациентите да постъпват в стационара през 

почивните дни, когато в клиниките има само дежурен персонал. За преодоляване на този 

проблем се въведе непрекъснат режим на работа (без почивни дни) в отделението по 

неврорехабилитация и в края на работната седмица се планират пациенти постъпващи предимно 

за рехабилитация. За да се подобри още повече използваемостта на леглата е необходимо 

подобряване на организацията по прием на пациенти, както и привличане на повече пациенти 

към болницата. За тази цел е необходимо да се привлекат повече пациенти за консултации в 

диагностично-консултативния блок.  
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Фиг. 7. Използваемост и оборот на леглата, среден престой (в дни) през 2013-2015 г. 

 

 

В диагностично-консултативния блок броят на преминалите болни се е намалил през 

годините както следва (Фиг. 8):  

 Приемен кабинет по неврология – намаление с 12,34 % през 2014 г. спрямо 2013 г. 

и 7,05% увеличение през 2015 г. спрямо 2014 г. Това е продиктувано от увеличения брой на 

преминали болни общо за болницата в този период, въпреки че има общо спад спрямо 2013 

година. 

 Приемен кабинет по детска неврология – намаление с 13,61% през 2014 спрямо 

2013 г. и увеличение с 11,50% през 2015 г. спрямо 2014 г. 

 Приемен кабинет по психиатрия – намаление с 23,94%  през 2014 г. спрямо 2013 г. 

и увеличение  с 6,16 %  2015 г. спрямо 2014 година. 

 Диспансерен психиатричен кабинет – увеличение с 26,46 % през 2014 г. спрямо 

2013 година и увеличение с 14,68% 2015 г. спрямо 2014 година. 

Приемен кабинет по психиатрия и диспансерен психиатричен кабинет, реално се 

обслужват от двама лекари, които работят на смени, с други думи може да се каже, че имаме лек 

прираст на обслужените пациенти средно през двата кабинета през периода 2013-2015 година.  
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Фиг. 8. Преминали болни през Диагностично-консултативния блок (ДКБ) за 2013-2015 г. 

 

 

 

 В кабинетите по вътрешни болести, невроотологичен  и невроофталмологичния кабинет 

броят на преминалите пациенти в периода от 2013 – 2015 година е намалял. (Фиг. 9). Това се 

дължи на факта, че тези кабинети обслужват предимно стационарни пациенти. През 

последните години в МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД се провеждаше политика за намаляване на 

ненужните изследвания, чрез тяхното остойностяване и калкулиране като разходи за 

съответната клиника. Това се налагаше поради дългогодишният уклон към “пълно 

изследване на пациентите”, характерен за университетските болници. Тази политика доведе 

до намаляване на броя на излишните изследвания и консултации. 
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Фиг. 9. Преминали болни през ДКБ за периода 2013-2015 г. 

 

 

 

 Неврофизиологични изследвания (евокирани потенциали, електроенцефалография и 

електромиография) в диагностично-консултативния блок като цяло намаляват. Тяхната 

динамика е зависима от насочените за консултация пациенти от специалисти в София и 

страната и необходимостта от такива изследвания на стационарни пациенти. През 

последните години се разкриха множество подобни лаборатории в страната, което намали 

притока на пациенти за тези изследвания. 
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Фиг. 10. Неврофизиологични изследвания на стационарни пациенти за 2013-2015 г. 

 

 Амбулаторните изследвания на пациенти, като електрокардиограми, полисомнография, 

Доплерова сонография, както и психологично, невроофталмологичноq невроотологично, 

нуклеарни изследвания и компютърна томография намаляват в годините. Причина за това е 

че тези кабинети обслужват предимно стационарни пациенти, а амбулаторните изследвания 

и лечение с физиотерапия се извършват от медицинския център.  

Клиничната лаборатория извършва амбулаторни изследвания по договор с НЗОК и 

техният брой също прогресивно намалява . Това се дължи на множеството частни лаборатории в 

страната. 

  Изследванията на стационарните пациенти чрез ЕКГ, полисомнография (Фиг. 11), 

невроофталмологично, невроотологични и психологично изследване (Фиг. 12) намаляват 

поради провежданата политика за намаляване на ненужните изследвания. Броят на 

изследваните чрез доплерова сонография (Фиг. 11) и компютърна томография (Фиг. 13) 

пациенти също са намалели. Броят на лекуваните с физиотерапия стационарни пациенти 

(Фиг. 14) също е намалял, въпреки сериозното нарастване на лекуваните в клиниките 

пациенти. В предходни години съществуваше практиката за прилагане на физиотерапия при 

всички пациенти, което увеличаваше средният престой в стационара. Сега голяма част от 

пациентите след изписването от стационара се насочват за амбулаторно лечение чрез 

физиотерапия в медицинския център.  

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

4500 

5000 

ЕП ЕЕГ ЕМГ 

406 

1860 

4869 

413 

1160 

3916 

236 

1142 

3781 

2013 

2014 

2015 



 

 

 

30 

 

Фиг. 11. Изследвания на стационарни пациенти в ДКБ през 2013-2015 г. 

 

 

Фиг. 12. Изследвания на стационарни пациенти в ДКБ за периода 2013-2015 г. 
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Фиг. 13. Изследвания на стационарни пациенти за периода 2013-2015г. 

 

 

Фиг. 14. Лечение на стационарни пациенти с физиотерапия за периода 2013-2015 г. 
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3.7. Основни икономически показатели 

3.7.1. Икономически показатели свързани с пациентите 

 

В МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД през 2005 г. бе внедрена информационна система “История 

на заболяването”, а на по-късен етап 2013 година започна внедряването на медицински софтуер 

„Гама Кодмастер”, която проследява и дава информация за основните икономически 

показатели, които дават реална представа за средните разходи за преминал болен, средни 

разходи за един леглоден, лекарстводен и храноден. Тази информация е необходима за 

вземането на навременни мерки при отклонения в показателите. Тя даде възможност за 

ежемесечно обсъждане на икономическите показатели по клиники и своевременно вземане на 

управленски решения.  

Движението на икономическите показатели през годините 2013-2015 г. по клиники 

профилирано и общо за болницата може да се проследи на фигури 15 – 18. 

Средния разход за един леглоден в МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД за 2013 г. е 39.76  лв., за 

2014 г. е 47.26 лв., а за 2015 г. е 71.43 лв. (фиг. 15). За 2014 г. може да се направи анализ с данни 

от НЦОЗА за болници сходни със МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД. Средният разход за един леглоден 

за подобни болници е 134,53 лв. По-ниският среден разход за леглоден в МБАЛНП ”Св. Наум” 

ЕАД се дължи на повишеният оборот на леглата, намаленият среден престой на пациентите и 

ниските разходи за храна и медикаменти. 
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Фиг. 15. Среден разход за един леглоден (в лв.) за периода 2013-2015 г. 

 

Средният разход за медикаменти на ден в сходни болници е 28,99 лв. за 2014 г. по данни 

на НЦОЗА, а за МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД е 5,51 лв. за 2013 г., 5,05 лв. за 2014 г. и 5,00 лв. за 

2015 г. (фиг. 16). Този нисък разход за медикаменти се дължи на въвеждането на строга 

лекарствена политика в болницата. Беше въведена позитивна листа от медикаменти за 

болницата, която включва предимно генерични медикаменти с по-ниска цена. Всички мостри на 

скъпи медикамент, които се раздаваха безконтролно на лекарите от страна на фармацевтичните 

компании сега се заприходяват в аптеката на болницата. Това намали съществено 

необходимостта от закупуване на някои по скъпи медикаменти. Завиши се контролът върху 

изписването на медикаменти. През следващите години целта трябва да бъде към оптимизиране 

на разходите за лекарстводен, съобразно с икономическите възможности на болницата, с оглед 

повишаване на качеството на лечението.  
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Фиг. 16. Среден разход за лекарстводен (в лв.) за периода 2013-2015 г. 

 

Разходът за храна дневно в сходни болници варира от 1,76 лв. до 2,87 лв. По данни на 

НЦОЗА за 2014 г., а за МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД е 2,76 лв. за 2013 г., 2,57 лв. - 2014 г. и 2,45 

лв. за 2015 г. Средната стойност на един храноден през годините се запазва почти едно и също 

(Фиг. 17). Ниският разход е в резултат на това, че болничното хранене се осъществява от 

собствена кухня, като има сключени договори за доставка на хранителни продукти съгласно 

ЗОП. Направен е основен ремонт на кухненския блок, подменено е остарялото кухненско 

оборудване. Качеството и количеството на храната се контролират ежедневно. Периодично се 

пускат анкети сред пациентите. Няма констатирани оплаквания и нарушения. Съгласно 

изискванията на Закона за храните в МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД е разработена и внедрена 

НАССР система (Система за оценка на опасностите и за контрол на критичните точки). 
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Фиг. 17. Среден разход за един храноден (в лв.) за периода 2013-2015 г. 

 

Средният разход за преминал болен в разглеждания период има тенденция на повишение 

(Фиг. 18). През 2013 г. средният разход за преминал болен е 500,15 лв., а през 2014 г. – 564,14 

лв., през 2015 г. – 534,83 лв. Средният разход за преминал болен по данни от НЦОЗА за 2014 г. 

за болници сходни със МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД е 692 лв. По-ниският среден разход за 

преминал болен в МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД се дължи, на намаленият среден престой на 

пациентите и ниските разходи за храна и медикаменти. Средният разход на преминал болен се 

увеличава през 2015 г. и 2014 г. в сравнение с 2013 г., което се дължи на увеличеният общ 

разход, от една страна и по-малкия брой преминали пациенти. Покачването на средните разходи 

е минимално (Фиг. 15) и е продиктувано от общото покачване на цените на лекарствата (Фиг. 

16), хранителните продукти (Фиг. 17) и общите разходи на болницата. Нарастването на разхода 

се дължи и на по-скъпите медикаменти и медицински консумативи за пациентите на апаратна 

вентилация. Средният разход може да бъде намален през следващите години чрез по-нататъшно 

подобряване на използваемостта на леглата. 
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Фиг. 18. Среден разход за преминал болен (в лв.) за периода 2013-2015г. 

 

Ако направим съпоставка на получения приход с разхода за преминал болен за периода 

2013-2015 година ще се получи следната зависимост: 

 За 2013 г. е получен среден приход от 568,73 лв., при среден разход за преминал болен от 

500,15 лв. Средно за един преминал психично болен получената субсидия от МЗ е 697 лв. 

Средното заплащане от НЗОК за оказана болнична помощ на един пациент е 435,40 лв.  

 За 2014 г. е получен среден приход от 598 лв., при среден разход за преминал болен от 

564.14 лв. Средно за един преминал психично болен получената субсидия от МЗ е 700 лв. 

Средното заплащане от НЗОК за оказана болнична помощ на един пациент на база клинични 

пътеки  е 439,78 лв. (увеличение с 1% спрямо 2013 г.). 

 За 2015 г. е получен среден приход от 504,04 лв., при среден разход за преминал болен от 

534,83 лв. Средно за един преминал психично болен получената субсидия от МЗ е 568 лв. 

Средното заплащане от НЗОК за оказана болнична помощ на един пациент е 440,11 лв.  

От така направеният анализ е видно, че въпреки ограничаването на разходите съобразно 

финансирането, реално се получава недофинансиране както на оказаната болнична помощ на 

пациенти с неврологични заболявания, така и на пациенти с психични заболявания. 
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3.7.1. Общи икономически показатели за болницата 

 

Таблица 3. Общи разходи за болницата за 2013-2015 година 

Вид разход 2013 (хил.лв.) 2014(хил.лв.) 2015(хил.лв.) 

Работна заплата 3 153 3 546 3 674 

Осигуровки    599     663    662 

Медикаменти и медицински 

консумативи      320    245 288 

Консумативи лаборатория, 

рентген и гама камера      322   315   337 

Медиц. бланки, канцеларски, 

хигиенни и др. материали 172 224 219 

Постелочен инвентар и  

работно облекло 1  20 1 

Вода, ел. енергия и  

топлоенергия 286 256 298 

Храна за болни и дежурен 

персонал, ваучери 181 159 160 

Текущ ремонт 185 295 192 

Проекти и изследвания 5   

Външни услуги 576 532 546 

Други разходи 

918 

вкл.амортизации на 

стойност 712  лв. 

835 

вкл.амортизации на 

стойност 714  лв. 

719  

вкл.амортизации на 

стойност 706  лв.. 

ОБЩО 6718 7290 7096 

 

От представените данни на таблица 3 се наблюдава увеличение на разходите през 2014 и 

2015 г. за заплати и осигуровки, което е продиктувано от увеличението на част от заплатите на 

персонала през 2014 година. Разходите за вода, електроенергия и топлоенергия нарастват през 

2015 година, поради включването на още една сграда в дейност от една страна и от друга 

корекция в цените. Разходите за текущ ремонти през 2014 година са увеличени от извършеният 
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ремонт на административната сграда, която влезе в експлоатация през декември 2014 година. 

Наблюдава се лек спад на разходите за външни услуги, нови сключени договори за поддръжка, 

пране и други на по-ниска стойност. Резерв за намаляване на разходите има в икономията на 

топлоенергия и електроенергия, прецизиране на разхода за хигиенни материали и канцеларски.. 

 Изводи. От гореизложено се вижда, че управленския екип на болницата, въпреки 

ограничените финансови средства, които получава за оказваната болнична помощ се стреми да 

поддържа едни нормални финансови ресурси, с оглед на това, че болницата няма задължения 

към доставчиците през последните години. Това от една страна рефлектира върху оказваните 

медицински услуги, а от друга страна няма възможност за адекватно стимулиране на персонала, 

чрез коригиране на работната заплата. 

 Намаляващото финансиране с поставяне на лимити все още се компенсира с намаляване 

на средния разход на преминал болен, постигано посредством оптимизиране на ресурсите на 

болницата. От тази гледна точка би могло да се каже, че “затягането на колана” допринесе за 

мобилизиране на наличните ресурси.  

В заключение можем да кажем, че за изминалия период от време е постигнато много: 

оптимизирани са ресурсите на болницата, постигнато е финансово стабилизиране, с финансов 

резултат печалба, подобрена е съществено материалната база и техническото обезпечаване на 

медицинските дейности, организирани са процесите на функциониране на лечебното заведение 

и е повишен сериозно неговият рейтинг в обществото, сред пациентите и сред медицинските 

специалисти. Може да се каже, че болницата добре управлява своите разходи, като се старае да 

не ощетява пациента и спазва изискванията на клиничните пътеки, по които работи и 

утвърдените медицински стандарти за добра медицинска практика. 
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4. СТРАТЕГИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БОЛНИЦАТА 

В УСЛОВИЯТА НА РЕФОРМА 

 

4.1. Общи организационно-управленски цели и приоритети 

МИСИЯ 

МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД е лечебно заведение за болнична помощ с мисия да 

възстановява неврологичното и психичното здраве на индивида, от там да повишава качеството 

на живота на конкретните лица, чрез тях и на техните близки и на цялото общество. Тази мисия 

се осъществява от висококвалифицирани лекари в болницата с помощта на други специалисти и 

помощен персонал чрез диагностициране, лечение, активно медицинско наблюдение и 

рехабилитация на болни с неврологични и психични заболявания. 

Основната цел е запазване на приоритетното място на МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД като 

водещо консултативно лечебно заведение в страната.  

За постигане на тази цел трябва да се изпълнят следните задачи: 

 Осигуряване на по-качествени болнични услуги. 

 Предлагане на нови лечебно-диагностични изследвания, т.е. разнообразяване на 

предлаганите здравни услуги. 

 Подобряване на подбора на персонала с оглед по-нататъшно подобряване на 

качеството на медицинските услуги.  

 Повишаване квалификацията на медицинския персонал 

 Обновяване на обстановката за хронично болните (особено в психиатричните 

клиники с по-продължителен престой на пациентите). Това ще промени начина на 

виждане на болницата от място на болестта, смъртта и извор на тревога, в място, 

което посреща потребностите на “най-важните събития в живота”. Подобряването 

на обстановката води и до мотивиране на персонала. 

 Да се развива промоция на здравето с обосноваване на превантивно поведение на 

пациентите. Провеждането на епидемиологични статистически изследвания ще доведе до по-

ранно разпознаване на рисковите фактори. Провеждането на “дни на отворени врати” за 

пациентите ще даде възможност за ранно разпознаване на редица неврологични заболявания. 

Такава програма, насочена към ранна диагностика на деменциите вече се провежда успешно в 

болницата от няколко години под наименованието “Превенция на мозъчното стареене”. 
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Необходимо е да се разработят подобни програми за оценка на риска при пациенти застрашени 

от мозъчен инсулт и други социално значими неврологични заболявания.   

 Подобряване на контрола от страна на представляващия болницата върху броя 

заети легла, разходите на клиники и звена ежедневно, за да може да се реагира навреме и да се 

вземат адекватни решения. За тази цел е необходимо усъвършенстване на информационната 

система и въвеждане на интегрирана общоболнична система. Цел на всяка информационна 

система трябва да бъде съставянето на пациентско досие, възможността да се проверява 

пациента при неговия прием за поредността и хронологията на оказваната му болнична помощ, 

за да не се наблюдават рехоспитализации, които ощетяват лечебните заведения. От друга страна 

въвеждането на такава система ще облекчи труда на медицинския персонал, ще премахне 

излишната бумащина и ще даде възможност за отделяне на повече грижи за пациентите. 

 Да се развива учебната дейност, като се участва в студентското обучение по 

неврология и психиатрия. Да се организират и провеждат системни и тематични курсове за 

следдипломно обучение на общопрактикуващи лекари, невролози и психиатри. Развитието на 

тази дейност ще даде възможност за привличане на млади хора за работа в болницата. 

 

4.2. Концепция за бизнес-план на МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД 

Лечебните заведения се сблъскват с непрекъснати промени и предизвикателства, като 

особено силно това важи за болничната помощ, където за разлика от извънболничната помощ, 

реформата все още продължава. Успехът или неуспехът на една болница зависи в голяма степен 

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

максимално към променящи се условия. Намиращите все по-широко приложение нови 

технологии, повишаващите се очаквания на потребителите, ограничените ресурси, натискът от 

страна на конкурентите и пазарната среда и други подобни фактори, налагащи непрекъснато 

приспособяване, поставят на изпитание представата ни за това, което е рационално и 

предсказуемо в здравното обслужване. Разбирането на промяната и способността да се 

управлява този процес зависи от това, как мениджърите виждат проблемите, с които се срещат 

техните болници и кои според тях са най-добрите начини за справяне с промените в 

неблагоприятна и сложна среда. 

Особено голямо значение за организационната промяна има комуникацията по време на 

големи и същностни промени, каквито сега се извършват в нашето здравеопазване. Новото 

законодателство, отнасящо се до лечебните заведения, новите изисквания към качеството на 
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предлаганите болнични услуги, новите форми на финансиране и все повече развиващата се 

конкуренция определят и изключителната значимост на промяната. Промяната винаги е 

свързана с определена кризисна ситуация и затова сама по себе си може да бъде разглеждана 

като криза – отричане на старото и въвеждане на новото. Подобна промяна изисква и съответни 

комуникационни стратегии както вътре в болницата, така и извън нея. 

При осъществяване на подобни стъпки с цел тяхното ефикасно внедряване 

ръководството на болницата следва да премине през следните фази: 

1. “Информиране” – разясняване на конкретната цел и намеренията на предстоящата 

промяна; 

2. “Дискутиране” – допълнително обсъждане на съществуващите проблеми и на 

необходимостта от промяна; 

3. “Дискурс” – отстраняване на евентуални съмнения в истинността на твърденията и в 

добросъвестността и добронамереността на инициаторите на промяната; 

4. “Определяне на ситуацията” – на равнището на постигнатото съгласие, т.е. степента на 

успеха на комуникационния процес; 

За да се постигне нещо, което е добро за болницата и нейното място на пазара на здравни 

услуги много е важен човешкия фактор, защото по-лесно е да внедриш нова технология, 

отколкото да промениш мисленето да хората. Винаги има хора, които са против промяната, дори 

е доказано, че 90% от провалените проекти за промени се дължат на човешкия фактор. 

Красноречив пример за това е следният афоризъм, изразяващ в най-синтезиран вид естеството 

на организационната промяна: “Лесно е да се направят промени в техниката и процесите; 

много по-трудно е да се променят хората, затова пък си струва!”. 

Като част от промяната е и конкуренцията на пазара на здравни услуги. Поради тази 

причина МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД осъществявайки своята дейност следва да обърне внимание 

на конкурентните лечебни заведения. След стартирането на здравната реформа в болничната 

помощ МБАЛНП се оказа в конкурентни взаимоотношения основно с другите 

високоспециализирани неврологични и психиатрични отделения към Университетските 

клиники в София, Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна. През последната година започна да 

нараства и броят на частните болници. Тези болници предлагат по-добро заплащане и започват 

да привличат високо квалифицирани кадри. Особено силен конкурент e болница “Токуда”, 

която се стреми да стане и университетска. През следващите 3 години неврологичните 



 

 

 

42 

отделения към МБАЛ в страната няма да представляват сериозен конкурент, поради липсата в 

тях на достатъчно диагностична техника и подготвени кадри. 

 

Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за МБАЛНП “Св. 

Наум” (SWOT анализ) 

Основни конкуренти от университетските клиники се явяват неврологичните клиники в 

София в МБАЛ “Александровска” и МБАЛ “Царица Йоанна”. В близост до болницата се 

намират МБАЛ ”Св. Анна” АД и Национална специализирана болница за активно лечение по 

онкология” ЕАД, и ново разкритата частна болница “Софиямед” които са лечебни заведения с 

различно естество на дейност от МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД. Болница “Токуда” все още не е 

университетска, но разполага с добра материална и техническа база. Тя разполага с 

предимствата и на добрата реклама, добрата организация на дейностите и привлекателността на 

“японска” болница. 

Вътрешни предимства: Тези клиники не разполагат с по-добра диагностична техника, 

нито с по-добър кадрови потенциал. Предимствата на МБАЛНП “Св. Наум” пред тези клиники, 

както и пред всички клиники в страната се явява наличието на традиции в лечението на някои 

неврологични и психични заболявания. В останалите клиники в страната няма подобна 

специализация. Това означава, че за в бъдеще ние трябва да заложим на по-нататъшното 

развитие на тази специализация и при възможност да я разширяваме с нови нозологични 

единици. Пример в тази насока е главоболието и болката, в което МБАЛНП има сериозни 

традиции. Съществува клиника за лечение на болката, която е уникална за страната. Нейните 

възможностите все още не са достатъчно разгърнати, предстои да бъде промотирана и да се 

утвърди. Предвижда се разширяване и на най-търсената клиника – за двигателни нарушения и 

демиелинизиращи заболявания. За да продължи и за в бъдеще специализацията на отделенията 

да бъде предимство на МБАЛНП е необходимо да се развива кадровия потенциал, като се 

осигури приемственост между добре известните авторитетни специалисти в МБАЛНП и 

следващото поколение специалисти.  

Предимство на неврологичната клиника в МБАЛ “Царица Йоанна” е наличието на 

отделение за интензивни грижи и реанимация на неврологични заболявания. В това отделение 

се приемат основно пациенти с мозъчно-съдови болести, миастения и полиневрити.  В 

МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД съществува клиника за интензивно лечение на нервни болести с 18 

легла, от които 9 легла са за пациенти на апаратна вентилация. 
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Неврологичната клиника в МБАЛ “Александровска” и тази в болница “Токуда” нямат 

особени предимства пред МБАЛНП, сериозен конкурент е “Софиямед” разполагаща с нова и 

модерна апаратура.  

Вътрешни недостатъци: В МБАЛНП ”Св.Наум” ЕАД има недостиг на медицински 

специалисти, но това е проблем на цялото здравеопазване, като цяло, от друга страна и добре 

известните лекари в своята област са в пенсионна възраст, необходимо е създаване на нови 

имена и техни заместници, което ще изисква време. 

Външни предимства: Като специализирана болница, преди нейната пререгистрация в 

многопрофилна, МБАЛНП е придобила известност в национален мащаб и по този начин 

концентрира потока от пациенти с неврологични и психични заболявания. Съчетанието на 

високо квалифицирани специалисти и от двете специалности е уникално и дава сериозни 

предимства на диагностичната и лечебна дейност. В МБАЛНП “Св. Наум” се извършват някои 

уникални за страната изследвания, което допринася за нарастване на притока на пациенти. 

Местоположението на болницата, разположена на тихо и спокойно място с добри комуникации, 

е привлекателно за пациентите, и особено важно за психично болните пациенти. Благодарение 

на дългогодишните традиции има изградени много добри контакти с видни специалисти от 

Европейския съюз. Това дава възможност както за специализация на наши лекари в ЕС, така и за 

посещение на тези специалисти в България.  

Външни недостатъци: В МБАЛ “Александровска”, МБАЛ “Царица Йоанна” и МБАЛ 

“Токуда” имат предимства пред МБАЛНП по отношение на лесния достъп до други 

консултанти от различни клиники, което е необходимо в много случаи за прецизиране на 

неврологичната диагноза. В тази насока в МБАЛНП се предприемат определени мерки, а 

именно сключване на договори за консултативна помощ с основните клиники на МБАЛ 

“Александровска”, с които се контактува най-често. МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД разполага с 

линейка и лек автомобил, който се използват за придвижване на пациентите до други болници, с 

цел извършване на необходимите изследвания. Медицинският център към болницата не е 

достатъчно развит, поради което притокът на пациенти от него към болницата е слаб. 

Необходимо е той да се развие и популяризира, като към него се включат и лекари с други 

специалности (освен неврология и психиатрия), а при възможност и общопрактикуващи лекари. 

При анализът на конкурентните лечебни заведения се вижда, че МБАЛНП ”Св. Наум” 

ЕАД осъществява някои медицински услуги, които са уникални за страната, поради което те 
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трябва да бъдат развивани приоритетно, за сметка на други дейности, които се извършват в 

много здравни заведения. 

За целта е необходимо да се усъвършенстват връзките с обществеността. Необходима е 

рекламна информация за уникалните дейности извършвани в МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД, която 

да бъде популяризирана чрез средствата за масова информация, специализирани медицински 

издания и чрез преминалите пациенти. 

Болницата има сайт в интернет мрежата, който трябва ежедневно да се актуализира при 

настъпили промени, с цел достоверност на информацията, която достига до външния свят. Чрез 

този сайт трябва да се популяризират възможностите на болницата и провежданото 

следдипломно обучение. Особено важно е провеждането на курсове за общопрактикуващи 

лекари, което е една форма на реклама на възможностите на болницата.  

 

SWOT анализ 

Силни страни Слаби страни 

Добро местоположение и инфраструктура 

Наличие на традиции в лечението на някои 

неврологични заболявания 

Наличие на най-добрите специалисти 

Извършване на уникални изследвания 

Добри контактни с видни специалисти от ЕС 

Липса на достатъчно медицински специалисти 

Застаряване на кадрите 

Амортизация на медицинската апаратура 

Липса на други специалисти освен невролози 

и психиатри 

Недобре развит медицински център 

Възможности Заплахи 

Запазване на първостепенното място в 

рейтинга на неврологичните и психиатрични 

клиники. 

Развиване на нови уникални клиники 

Внедряване на нови изследвания 

Внедряване на нови методи на лечение 

Финансиране от фондове на ЕС 

Привличане на клинични проучвания 

Силна конкуренция от страна на нови частни 

болници 

Пренасочване на кадрите към частни болници 

Липса на финансов ресурс 
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4.3. Непосредствени задачи, стоящи пред управлението на болницата 

Задачите, които стоят пред управлението на болницата не са свързани с организацията на 

процесите, тъй като те вече са уредени, а са свързани с решаване на кадровите проблеми, 

подобряване качеството на медицинските услуги и ефективно използване на финансовите 

ресурси. Те произлизат логично от направеният анализ на сегашното състояние и 

констатираните недостатъци. 

 Юридически и административни действия 

o Необходимо е да се завърши уреждането на собствеността на болницата свързана с 

реституционните претенции на Елка и Милко Русеви. По искова молба от Елка и Любен 

Русеви е образувано гражданско дело № 1169/2005 г. на СРС за предаване на имота на 

основание чл.108 от Закона за собствеността. Претенцията на ищците е за имот с площ 

6962 м
2
, триетажна масивна сграда със застроена площ от 287 м

2
 представляваща 

югоизточното тяло на психиатричната клиника, едноетажна масивна сграда със застроена 

площ от 78 м
2
 и едноетажна масивна сграда със застроена площ от 95 м

2
. По посоченото 

дело има постановено невлязло в сила първоинстанционнно решение, с което исковете по 

чл. 108, заведени срещу болницата са отхвърлени изцяло. Решението е обжалвано от 

заинтересованото трето лице “Кестрел инвестмънт България” АД, на когото ищците са 

продали процесния имот. Дружеството е конституирано като заинтересовано трето лице 

в процеса. По въззивната жалба е образувано гр. д. № 9655/2009 г. по описа на СГС-ВО, 

ІV-б състав, с проведени заседания на  15.04.10 г., 09.12.10 г. 13.06.2011 г. 09.04 2012 г., 

14.02.2013 г. Следващо заседание е насрочено за 11.11.2013 г. за изслушване на 

експертизи. 

o Решаване на проблема с чуждите сгради в отредения за болницата терен. От 

администрацията на район Изгрев бяха констатирани като незаконно строителство 

обекти с производствено предназначение, собственост на “Трудово-лечебно стопанство” 

ЕООД. По късно тези сгради бяха узаконени, но тяхното присъствие в болницата 

нарушава болничния режим.  Същите са изградени от сглобяеми елементи, с ламаринен 

покрив и ограждащи стени от етернитови плоскости. В изграждането им са използвани 

материали, съдържащи азбест, което ги прави вредни в санитарно-хигиенно отношение. 

В обектите се осъществява производствена дейност, която няма никаква връзка с 

медицинската помощ или с обслужването на пациентите на болницата. Необходимо е да 
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се осигурят средства (около 400 000 лв.) за обратното изкупуване на тези сгради от 

МБАЛНП “Св. Наум”. 

 Подобряване на осигуреността с медицинска апаратура и оборудване 

o Преоборудване на клиничната и ликворологична лабаротория с необходимата апаратура 

за трето ниво на компетентност. Предполагаеми разходи – 160 000 лв. 

o Закупуване на нов, по-модерен компютърен томограф. Настоящият е вече амортизиран и 

морално остарял. Предполагаеми разходи 500 000 лв.  

o Участие в проект за финансиране закупуването на апарат за магнитно-резонансна 

томография, който е изключително необходим за болницата. 

o Закупуване на ангиографска апаратура. Предполагаеми разходи – 500 000 лв.  

 Предприемане на мерки за решаване на кадровия проблем. 

o Повишаване на приходите на медицинския персонал, съобразено с личния принос. 

Повишаването на приходите трябва да става не само за сметка на работната заплата и 

допълнителното материално стимулиране, но и чрез участие в международни клинични 

проучвания, които са допълнителен източник на доходи. 

o Оптимизиране на работата на медицинския персонал, чрез компютризиране на работния 

процес, което ще намали излишното попълване на различни формуляри. 

o Привличане на медицински сестри със степен бакалавър на работа в болницата. 

o Привличане на млади лекари за работа в болницата 

o Създаване на условя за младите лекари за развитие на научна дейност, с оглед 

изграждане на потенциални бъдещи хабилитирани специалисти 

 Намаляване на финансовите разходи на болницата. 

o Оптимизиране на разходите за външни услуги и консумативи. 

 Повишаване на използваемостта на леглата чрез вътрешна реорганизация.  

o Реорганизация на легловия фонд с пренасочване на легла от клиниките с малка 

използваемост към други където търсенето е по-голямо. 

o Подобряване на системата за планиране на пациентите за хоспитализация с оглед 

недопускането на наличие на свободни легла, при лист на чакащи пациенти. 

 Повишаване на приходите на болницата 

o Участие в проекти за финансиране на Европейския съюз. 

o За в бъдеще не бива да се разчита на финансиране само от НЗОК, необходимо е да се 

търсят алтернативни източници за финансиране. Стремежът трябва да бъде към 
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сключване на договори с български и европейски здравно-осигурителни и 

застрахователни фондове, за лечение на пациенти от други европейски държави. Трябва 

да се разработят пакетни услуги за обслужване на пациентите. Необходимо е 

материалната база на болницата да отговаря на европейските стандарти. 

o Въвеждане на нови диагностично-лечебни методи, което ще повиши 

конкурентноспособността и ще привлече нови пациенти. Отварянето на интензивна 

клиника в болницата е стъпка към въвеждане на съвременното ендоваскуларно лечение 

на мозъчните инсулти. Това лечение намалява смъртността и инвалидизацията и все още 

не се прилага в почти нито една болница. За тази цел обаче ще са нужни обучени 

специалисти и закупуване на скъпа ангиографска техника. 

o Сключване на договори с други лечебни заведения за предоставяне на уникалните 

високоспециализираните медицински изследвания с гама-камера на пациенти с 

неврологични заболявания.  

o Организиране на повече платени курсове за следдипломно обучение на невролози, 

психиатри, психолози, общопрактикуващи лекари и служители в съдебната система. 

o Привличане на повече клинични проучвания в болницата. 

 Осигуряване на приток на пациенти 

o  Разработване на дневниия стационар с цел  набиране на поток от психично болни 

пациенти за лечение. Броят на пациентите за лечение в стационара е с тенденция към 

намаляване, поради което трябва да се разширят възможностите за модерният метод на 

лечение в дневен стационар. 

o Въвеждане на трудотерапията, като метод за лечение на психично болните пациенти. 

o Засилване на рекламата на създадените уникални специализирани кабинети по 

Паркинсонова болест, множествена склероза, епилепсия, мозъчно-съдови заболявания, 

главоболие и заболявания на периферната нервна система. Тези кабинети биха могли да 

привлекат много пациенти от цялата страна. 

o По-нататъшно развитие и реклама на медицинския център с включване на нови 

специалисти и общопрактикуващи лекари. 

o Участие в програми за електронно здравеопазване и здравни услуги он-лайн. 

o Модернизиране на сайта на болницата. 

 Подобряване на качеството на здравните услуги. 
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o Включване в проекти за подобряване качеството на живот на хората с психични 

проблеми с оглед на човешките има права. 

o Внедряване на системи за контрол на качеството на медицинските услуги 

o Квалификацията на персонала трябва да се повишава непрекъснато, за да продължи 

МБАЛНП да бъде търсено лечебно заведение. Специализации в лечебни заведения в 

чужбина за лекарите могат да се осигурят чрез договори с университетски болници на 

европейски държави. Някои от лекарите в болницата вече са специализирали дълго време 

в чужбина, подържат добри контакти с европейски университетски болници и биха 

могли да съдействат за сключване на договори. Подобни възможности в момента има за 

университетски болници в Италия, Испания и Франция. Специализациите ще допринесат 

не само за повишаване на квалификацията на персонала, но и за повишаване на престижа 

на болницата.  

 

4.4. Програма за управление на качеството на медицинската помощ 

Качеството на медицинското обслужване е многоаспектно явление и като такова следва 

да се разглежда като сложна съставна категория. Последната включва по определен начин и 

подчиненост на качеството на конкретните технически, социално-психологически и 

икономически елементи на процеса и изхода на медицинското обслужване. Качеството на 

отделните елементи се обуславя от следните основни фактори: субект, социални отношения, 

обект, финансови разходи и материално техническа база. 

Субективния фактор се намира в цялата верига на здравеопазния процес. Към социалните 

отношения се отнасят и организацията и управлението на медицинското обслужване. 

Средствата на медицинския труд са всички медицински инструменти, апаратура, съоръжения, 

както и предметни условия, които не влизат непосредствено в процеса на медицинското 

обслужване (сгради, мебелировка, отопление, осветление, комуникация, канализация и др.). По 

отношение на финансовите разходи може да се отбележи, че парите са основен, но не най-важен 

фактор за качество. Въпреки това качеството струва пари и предполага количествена 

адекватност. 

Факторите, обуславящи качеството на медицинското обслужване, определят и достъпа на 

населението до него. Когато обслужването се получава в обем, недостатъчен за създаване на 

полезен ефект за здравето и благосъстоянието на пациента, то е с лошо качество поради 

количествени несъответствия. 
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Анализът на посочените аспекти показва, че при определени условия качеството е в 

пряка зависимост от обновяване на структурата и технологиите на медицинското обслужване. 

Качеството на здравната помощ се определя от степента, до която оказаната помощ в 

определени икономически рамки позволява да се достигнат най-благоприятни резултати от 

гледна точка на балансирано съчетаване на факторите на риска и ползите. Това означава, че 

когато говорим за качество на здравната помощ, отчитаме възможността лечението да доведе до 

желаните от пациента резултати, като се използват актуални медицински знания и се 

минимизира рискът от нежелани странични ефекти. 

Програмата за управление на качеството на медицинска помощ оказвана в МБАЛНП ”Св. 

Наум” ЕАД се базира на следните измерители: 

1. Помощта, оказана от лекарите в МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД на пациентите 

потърсили помощ в болницата; 

 Професионален капацитет и непрекъснато усъвършенстване на 

медицинските кадри; 

 Хуманност на грижите, сърдечност, персонализиране; 

 Информираност на процесите (пациент и негови близки); 

 Достатъчен капацитет от специалисти, съобразен с потока болни, 

потърсили помощ в болницата; 

 Срочност, бърза реакция спрямо потребността 

2. Организация на помощта и процедурите  

 Организация на обслужването, от момента на прием, диагностика, 

изписване, профилактика; 

3. Инфраструктура 

 модерна болнична база, архитектура, инсталации, сигурност 

 оборудване, техники и технологии – медицинска апаратура на ниво 

4. Достъпност – бързо обслужване, лесен достъп, право на избор за лекуващ лекар, 

право на второ мнение; 

5. Битови условия – физическо пространство, постелно бельо, почистване, храна; 

6. Обща информация – достъп до телефон, сигнализация, възможност за 

информираност на пациентите; 

Това към, което се стреми МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД е да постига резултати, които да 

удовлетворяват всички пациенти.  
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МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД, като университетска болница на национално равнище 

провежда, именно такава политика за ефективно управление на качеството. 

От 16 май 2005 година МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД е сертифицирана по ISO 9001:2000 

(Система за управление на качеството), внедрявана е Интегрирана система за управление на 

МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД, в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. 

В края на 2012 година болницата е преминала успешно акредитация и със заповед № РД-

01-60/25.03.2013 г. има „отлична” акредатационна оценка за срок от пет години.  

В болницата се прилагат и изпълняват утвърдените стандарти по “Нервни болести”, 

“Психиатрия”, “Образна диагностика”, “Физикална и рехабилитационна медицина”, “Клинична 

лаборатория”, “Нуклеарна медицина”, “Анестезия и интензивно лечение” спазват се 

утвърдените протоколи и технически фишове, изискванията на клиничните пътеки. Особено 

място заемат и конкретните изследвания на удовлетвореност на пациентите и спазването на 

техните права. 

Всички дейности вътре в болницата следва да се осъществяват с цел постоянно 

подобряване на качеството на здравните услуги и процеси, както и на организацията. Резултатът 

от въздействието върху качеството на болничния продукт трябва да бъде убедеността на 

потребителите в качеството на здравните услуги, които болницата предлага и те без колебание 

да са готови веднага да ги предпочетат пред услугите на другите лечебни заведения. 

Качеството в здравните дейности се определя от няколко компонентни, които МБАЛНП 

”Св. Наум” ЕАД трябва да се стреми да поддържа и спазва, а именно: 

 Висока степен на професионализъм; 

 Ефективно използване на ресурсите; 

 Минимален риск за пациента; 

 Удовлетвореност на пациента; 

 Положително влияние върху здравето; 

За осъществяването на горе цитираните компоненти е необходимо да се разглежда 

качеството в три направления – структура, процес и резултат. 

По отношение на структурата качеството се осигурява като се имат предвид следните 

изисквания: 
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1. сграда – поддържана в необходимия вид и осигуряване на всички архитектурни, 

хигиенни и инфраструктурни изисквания, съобразени с контингента пациенти, постъпващи на 

лечение; 

2. оборудване – осигуряване на необходимото оборудване и постоянното му 

поддържане; 

3. финансови средства – осигуряване на необходимите финансови източници и 

правилното им и ефективно разходване; 

4. човешки ресурси – квалификации, компетентност, съотношение на видове 

персонал, планиране и управление на човешките ресурси, повишаване на квалификацията, 

провеждане на актуална социална политика; 

5. управление – прилагане на съвременни принципи на управление, както на ниво 

болница, така и на ниво отделни звена; 

По отношение на процесите, следва да се обърне внимание на движението на пациента от 

неговото постъпване, диагностициране, назначаване, провеждане на лечение, изписване, 

назначаване на контролни прегледи. Тук се включват и процесите с хранене, пране, 

стерилизация, дезинфекция, лекарство снабдяване, снабдяване с всички необходими 

консумативи, административни и битови услуги. 

По отношение на резултата, качеството се определя най-трудно. Тази оценка може да се 

направи чрез проучване удовлетвореността на пациентите от оказаните им грижи. По този 

начин от една страна ще се види до каква степен са удовлетворени пациентите, а от друга страна 

ще се осъществи обратна връзка за подобряване на процесите произтичащи в болницата. 

За осигуряване на качеството на предлаганата болнична услуга в МБАЛНП ”Св. Наум” 

ЕАД следва да се ангажира цялата организационна структура – всички здравни специалисти и 

администрация, която да гарантира необходимите ресурси по осигуряване на качеството, да се 

обхванат всички възможни отношения между персонала и пациентите, да се държи сметка за 

рисковете и ефективността с цел получаване на максимална полза при минимални разходи и 

възникването на най-малки странични ефекти при пациента, прилагане на методи в областта на 

здравеопазването, които имат за резултат подобряване на здравната помощ, свързана с 

положителното влияние върху физическото, психическо и социалното здраве на пациента. 

В бързо променящата се среда, какъвто е днешния свят, качествените организации са 

подвижни гъвкави и отзивчиви към променените нужди и очаквания на пациентите, нерядко 

чести и бързи. Болницата следва да оценява и предвижда нуждите и очакванията на пациентите, 
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като проследява опита и разглежда дейността и на други болници, да проследява действията на 

конкурентите и разбира тяхното предимство. 

Ръководството на МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД следва да мотивира и вдъхновява 

останалият персонал за постигане целите на организацията, като провежда прозрачна политика 

на управление и осъществява непрекъсната комуникативна връзка на всички нива в йерархията. 

Ръководството на МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД следва да постави ударение върху 

развитието на персонала, да подкрепя личното развитие, позволявайки на хората да осъзнаят и 

използват пълните си възможности. Трябва да се грижи за персонала и го стимулира по начин, 

който осигурява неговата ангажираност и лоялност към болницата. Иновациите и подобрението 

трябва да бъдат един постоянен процес. 

Осъществявайки своята дейност МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД следва да се разглежда не 

като отделен субект, а част от околната среда, в която функционира. Когато се управлява 

качеството е необходимо да се отчитат безброй връзки с околната среда – пациенти, доставчици, 

общопрактикуващи лекари, лекари, финансиращи организации и др. 

Качеството се гарантира при спазване на общите правила в системата на 

здравеопазването, медицинските стандарти, клиничните пътеки, терапевтичните алгоритми и 

др., системни вътрешни и външни проверки, постоянно изучаване на удовлетвореността на 

пациента и спазване на неговите права. 

Във връзка с удовлетворяване изискванията на пациентите ръководството на болницата 

се стреми да осигури най-необходимото, за да не се чувства разликата с домашния уют. В 

болницата има обособена по една VIP стая със санитарен възел във всяка клиника, а в някои 

клиники и по две. Обособяването на повече самостоятелни стаи е невъзможно, поради липса на 

база. По-голямата част от болнични стаи обаче са реорганизирани и са само с по две легла. Във 

всяка стая са поставени телевизор и мивка. По отношение на наличието на телефон, такива има 

на входовете на болницата. В болницата има изградена библиотека с достъп до интернет. 

Библиотеката разполага само с медицински книги и списания. През последните години бяха 

закупени нови медицински книги по неврология и психиатрия. Беше подновен абонамента за 3 

световно известни научни медицински списания.  

Много важно е да се поддържа постоянна връзка с пациентите, за да се анализират 

проблемите и да се вземат навременни решения за тях. За тази цел ще се продължи практиката 

на провеждане на анонимни анкети, включително от външни специалисти. Това е един от 

начините за предотвратяване на корупционните практики и повишаване на качеството на 
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обслужване на пациентите.  

 Трябва да се предвиди закупуване на популярна литература за библиотеката, 

която да се използва от пациентите по време на техния престой в болницата. 

 Трябва да се осигури достъп до интернет поне за пациентите във VIP стаите 

 

4.5. Програма за финансово и информационно осигуряване дейността на МБАЛНП 

”Св. Наум” ЕАД 

1. Освен основните източници на финансиране – Министерство на здравеопазването и 

Националната здравно осигурителна каса е необходимо да се търсят и други начини на 

финансиране, за тази цел трябва да се предприеме: 

- сключване на директни договори с големи фирми и фабрики за осигуряване на здравни 

услуги. 

- кешови плащания за извършване на психиатрични и неврологични експертизи. 

- кешови плащания от пациенти без здравни осигуровки или такива търсещи по 

собствено желание здравни услуги в МБАЛНП. Търсенето на здравни услуги от МБАЛНП 

срещу кешово заплащане трябва да се проучи чрез провеждане на анкети.  

- отдаването на помещения под наем на лекари работещи в болницата за извършване на 

медицински услуги в извън работно време, както и на пенсионирани лекари (особено известни 

специалисти), освен източник на доходи може да осигури и допълнителен поток от пациенти 

насочени за хоспитализация в МБАЛНП. 

- отдаване на неизползваемия сграден фонд под наем на фирми за определени дейности, 

които могат да се базират в болнично заведение (складове и други); 

- участие в различни проекти финансирани от Европейския съюз чрез Министерство на 

труда и социалната политика в сферата на психиатричната помощ; 

- кандидатстване пред Валутната комисия на деканата на Медицинския университет – 

София, за закупуванене на апаратура 

- Организирането на квалификационни курсове и индивидуално обучение по 

следдипломната квалификация в МБАЛНП ще допринесе също за повишаване на престижа на 

болницата, за парични постъпления от провежданото обучение и за бъдещо насочване на 

пациенти за лечение в болницата от лекарите, които са специализирали в нея. В тази насока е 

необходимо да се продължи традицията за внедряване на нови диагностични и лечебни методи в 

МБАЛНП, които после да бъдат популяризирани чрез специализираните медицински издания. В 
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МБАЛНП са локализирани редколегиите на четири такива издания: “Българска неврология”, 

“Мозъчносъдови заболявания”, “Cephalgia” и ”Двигателни нарушения”. 

- Допълнителни парични средства могат да се привлекат и от провеждане на клинични 

проучвания на медикаменти възлагани от фирми. За тази цел е необходимо да се стимулира 

научната дейност в МБАЛНП и публикуването на научни статии в престижни западни списания, 

които могат да привлекат възложителите. 

- Необходимо е активно да се търсят средства от спонсори и дарители, които са оценили 

високата стойност на МБАЛНП. 

2. Информационното осигуряване на болницата може да се разглежда в следните 

направления: 

 създаване на интегрирана информационна система включваща модулите 

“счетоводство”, “аптека”, “склад”, “клинична лаборатория”, “скенер”, “регистратура”, 

“диагностично лабораторни изследвания”. Предполагаеми разходи – 30 000 лв. 

В момента в болницата има разработена система, чрез която се остойностява пациента, 

като се отразяват всички видове изследвания, които му се извършват, разхода за лекарства, 

храна и леглоден по време на престоя. Тази система обаче не е в локална мрежа, данните от 

аптеката се пренасят на електронен носител, а останалите данни се обработват чрез програмата, 

където има заложен модул “лечебно диагностични процедури”, “храна”, “леглоден”. 

През 2011 година е направена мрежова връзка за разчитане на образите на пациентите по 

клиники, направени в “Отделението по образна диагностика”. 

Внедрен е  болничен софтуер на „Гама консулт”, които е във връзка с електронно досие, 

извършване на калкулация на преминал пациент, въобще цялата пътека от извършване на 

изследвания , обслужване на пациента до неговото изписване. Във всяка клиника и структурно 

звено са създадени работни места във връзка с прилагането на болничния софтуер. 

В болницата има внедрена компютърна програма за работното време, графика и 

отпуските на персонала, която дава навременна информация на директора за движението на 

персонала. 

За ръководителя е от особено значение информацията, която се извлича от 

информационните системи, защото тя служи за контрол върху разходите на отделните звена и 

вземане на навремени управленски решения. 
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 За да могат служителите на всички нива в една организация да вземат правилни 

решения, те се нуждаят от информация както за стратегическите цели, така и за 

оперативните дейности, за ресурсите, за възможни алтернативи.  

Доколкото болницата е сложен организъм, призван да изпълнява особено важна мисия в 

обществото и подлежащ на непрекъснати промени, е много важно да се осъществяват адекватни 

процеси на комуникация, гарантиращи в голяма степен успешното адаптиране на лечебното 

заведение към изискванията на пазарната среда, характеризираща се с ограничени ресурси и 

засилваща се конкуренция. Информирайки персонала за резултатите от неговата дейност, 

помагайки му да се ангажира и идентифицира с организацията, в която работи, да удовлетворява 

някои свои потребности в рамките на работния процес мениджъра всъщност допринася за 

повишаване на мотивацията на персонала. Някои форми на комуникация помагат да се 

осъществи контрол върху изпълнението на дейностите в лечебното заведение. Към тях се 

отнасят докладите, политиката за създаване на стандарти, анализът на състоянието на отделните 

звена и др. Не на последно място, процесите на комуникация позволяват на персонала да изрази 

своите емоции като задоволство или неудовлетвореност, увереност или страх, радост или тъга. 

Всичко това позволява на ръководството на болницата да проследява и управлява процесите на 

идентифициране на персонала с болницата, да следи доколко целите на болницата са в съзвучие 

с индивидуалните цели на работещите в нея. 

 

Прогноза се прави за периода 2017-2019 година, тъй като  за 2016 година е представена 

Програма за дейността на болницата, одобрена от страна на Министерство на здравеопазването 

с писмо с изх. №20-00-307/01.03.2016 година.  
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4.6. Прогнозни стойности, касаещи медико-статистическите, финансови, 

икономически и натурални показатели за периода 2017-2019 година. 

Таблица 1. Основни  медико-статистически показатели на МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД – гр. 

София 

П о к а з а т е л и 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Брой легла 241 241 241 

Брой преминали болни 11842 12078 12078 

Брой изписани болни 11593 11825 11825 

Пролежани леглодни 68226 70052 70052 

Използваемост на леглата - % 77.56 79.63 79.63 

Използваемост на леглата – дни 283.09 290.67 290.67 

Оборот на леглата 49.14 50.11 50.11 

Среден престой 5.76 5.70 5.70 

Болничен леталитет - % 0.382 0.382 0.382 

 

Да се направи прогноза в днешното динамично време на промени, липса на финансови 

средства е много трудно. Направената прогноза на показателите отразени в таблица 1 се 

основава на показателите за шестмесечието на 2016 година умножени по две. Като ръста на 

увеличение за 2017 година е около 3 процента спрямо показателите за 2015 година, а ръста 

заложен в 2018 година е 2 процента, толкова колкото средно в годините се наблюдава при пълен 

капацитет на 241 легла. Прогнозата за 2019 година е същата като 2018 година, където процента 

на използваемост е оптимален, такъв какъвто е бил 2013 година, една добра година за 

болницата. 

 Пролежаните леглодни са изчислени на база среден престой за цялата болница около  5,7 

дни. Оборота на леглата е свързан с преминалите болни, при което имаме увеличение на 

оборота на едно легло през годините, а използваемостта с пролежаните леглодни. 

Таблица 2  Финансово- икономически показатели 

П о к а з а т е л и 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Очаквани приходи общо (в хил.лв.) 7182 7182 7182 

Очаквани разходи общо (в хил.лв.) 7132 7118 7196 



 

 

 

57 

Очакват финансов резултат преди 

преобразуването (в хил.лв.) 50 50 50 

Среден стойност на преминал болен, в лв. 602,26 589,33 595,79 

Средна стойност на един лекарстводен, в 

лв. 5 6 6 

Средна стойност на 1 ден за 

мед.консумативи, в лв. 4 4 4 

Средна стойност на един леглоден, в лв. 94 91 92 

Средна стойност на един храноден, в лв. 3 3 3 

Финансово икономическите показатели са планирани на база разходите и приходите 

направени през 2015 година, като са завишени с около 2 процента, с колкото  са увеличени и 

пациентите.  

Таблица 3  Натурални показатели 

П о к а з а т е л и 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средно списъчен брой на персонала (без 

жените в отпуск по майчинство), в т.ч. 289 289 289 

Висш медицински персонал 74 74 74 

Висш немедицински персонал 18 18 18 

Полувисш и среден медицински персонал 109 109 109 

Друг персонал 68 68 68 

Средна брутна работна заплата в лв. 968,21 977,89 987,67 

Списъчният персонал заложен през периода на бизнес плана е същият какъвто е през 

първо шестмесечие на 2016 година, тъй като се смята че това е оптималната бройка от персонал, 

необходима за осъществяване на дейността.  По отношение на средната брутна заплата е 

заложен един процент на увеличение, произтичащ от процента прослужено време. При така 

съществуващата ситуация на несигурност в страната не може да се говори за увеличаване на 

работните заплати. 

В заключение може да се каже, че МБАЛНП разполага с необходимите ресурси и 

възможности за да продължи да бъде търсено лечебно и учебно заведение и да издържи на 

конкуренцията с останалите лечебни заведения. Постигнатата финансова стабилност е 

необходима предпоставка за това. За тази цел обаче е необходим непрекъснат контрол на 
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дейностите и продължаване на политика за високо качество на медицинските услуги. 

Необходимо е модернизиране на болничната комуникация, с оглед оптимизиране на работните 

процеси. Много важно  е решаването на проблема с кадрите и наличието на нова модерна 

медицинска апаратура. 

 

 
 

 

 

 

 

 


