
 
 
ДО 
Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
КАЗАНЛЪК 

 
 

ДОКЛАД 
 

по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 
от  Галина Стоянова – Кмет на община Казанлък  

 
 
ОТНОСНО: Покана за участие в Редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ 

„Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля по внесения от мен доклад Общински съвет да се произнесе на следващото си 
заседание през 2021 г. 

 
МОТИВИ:  
В Общинска администрация е получена Покана с вх. №29-30-4/31.05.2021 г. от 
изпълнителния директор на Университетска многопрофилна болница за активно 
лечение (УМБАЛ) „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора проф. д-р Йовчо 
Йовчев, за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 
07.07.2021 г. (сряда) от 11:00 часа в заседателната зала, намираща се на първия етаж в 
сградата на адреса на управление на акционерното дружество (гр. Стара Загора, ул. 
„Ген. Столетов“ №2) при следния дневен ред: 
 
1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. – проект 
на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на 
директорите за дейността на дружеството през 2020 г. 
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., заверен от 
регистриран одитор – проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява 
годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., заверен от регистриран одитор. 
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2020 г. – проект на решение: 
Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2020 
г. 
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2020 г., заверен от 
регистрирания одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема 
консолидирания доклад за дейността за 2020 г., заверен от регистрирания одитор. 
5. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2020 г. – проект на Решение: Общото 
събрание на акционерите разпределя реализираната печалба за 2020 г. в общ размер на 
5 666 хил. лв. както следва 10% от печалбата да бъде отнесена във фонд „Резервен“ в 
размер на 567 хил. лв., а  останалата част 5 099 хил. лв. да бъдат покрити загуби от 
минали отчетни периоди при спазване на изискванията на чл.91 от Закона за държавния 
бюджет на Р. България за 2021 г. 
 



6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността 
им през 2020 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от 
отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г. 
7. Избор на регистриран одитор за 2021 г. – проект на Решение: Общото събрание на 
акционерите избира и назначава – регистриран одитор за 2021 г. класираният на първо 
място участник „Паскалеви Одит Консулт“-ООД. 
8. Промяна в състава на директорите - проект на Решение: Общото събрание на 
акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез 
освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Проф. Йовчо Йовчев, Иван  
Въшин, Филка Симеонова и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: 
Проф. Йовчо Йовчев, Ирена Миланова и Филка Симеонова. 
9. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на Решение: 
Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет 
на директорите. 
10. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството със сумата от 
660 000,00 лв., във връзка с предоставени средства от Министерство на 
здравеопазването по договор №РД-12-251/11.12.2019 г. за „Ремонт и обзавеждане на 
психиатрично отделение“ в УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр. Стара Загора, - в 
размер на 80 000,00 лв. и по Договор №РД-12-275/16.12.2019 г. за „Ремонт и 
преустройство на Отделение по Хемодиализа - приземен етаж бл.“В“ Терапевтичен 
блок – Първи етап“ в УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр. Стара Загора в размер 
на 580 000,00 лв. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите увеличава 
капитала на дружеството със сумата от 660 000,00 лв., във връзка с предоставени 
средства от Министерство на здравеопазването по договор №РД-12-251/11.12.2019 г. за 
„Ремонт и обзавеждане на психиатрично отделение“ в УМБАЛ „Проф. д-р Ст. 
Киркович“ АД гр. Стара Загора, - в размер на 80 000,00 лв. и по Договор №РД-12-
275/16.12.2019 г. за „Ремонт и преустройство на Отделение по Хемодиализа - приземен 
етаж бл.“В“ Терапевтичен блок – Първи етап“ в УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД 
гр. Стара Загора в размер на 580 000,00 лв., чрез записване на 66 000 броя поименни 
акции с номинал десет лева в полза на държавата. 
11. Промяна в Устава на дружеството - проект на Решение: Общото събрание на 
акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството, във връзка с 
решение по т.10 от дневния ред. 
12. Приемане на Бизнес Програмата за средносрочните цели и планирани резултати за 
периода 2021 – 2023 г. на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр. Стара Загора - 
проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема Бизнес Програмата за 
средносрочните цели и планирани резултати за периода 2021 – 2023 г. на УМБАЛ 
„Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр. Стара Загора. 
Съгласно чл.11 от Наредба №19 на ОбС - Казанлък за общинските търговски 
дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост 
върху общинската част на капитала на търговските дружества, приета с Решение 
№275/24.09.2009 г., изм. с Решение №598/30.05.2013 г. в акционерните дружества, в 
които общината не е единствен акционер, избраните представители в Общото събрание 
на акционерите вземат предварително писмено съгласие, оформено като решение на 
Общински съвет - Казанлък по въпросите от компетентността на общото събрание на 
дружеството. 

 
Във връзка с гореизложеното предлагам следния 
 
 



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
Общински съвет – Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с 
чл.220 и чл.226 от Търговския закон, чл.11 от Наредба №19 на ОбС - Казанлък за 
общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на 
правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества 
 
РЕШИ: 

 
1. Упълномощава Зорница Антонова, Началник отдел „Социални дейности“ при 
Община Казанлък, да участва в Редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ 
„Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора, което ще се проведе на 07.07.2021 г. 
(сряда) от 11:00 часа или на 21.07.2021 г. (сряда) от 11:00 часа, при липса на кворум, в 
Заседателната зала, намираща се на първия етаж в сградата на адреса на управление на 
дружеството (гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” №2) при определения дневен ред и 
да гласува със „за” по всички въпроси по приложения дневен ред, с всички 
притежавани акции. 
 
2. Задължава Зорница Антонова в качеството й на представител на Община Казанлък в 
Редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, 
гр. Стара Загора в десетдневен срок след провеждане на извънредното събрание да 
внесе в Общински съвет протокол и доклад за взетите решения и начина на гласуване 
по дневния ред на проведеното общо събрание на акционерите. 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, 
кмета на Община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от 
приемането му. 

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура – Казанлък за 
преглед по реда на общия надзор за законност. 

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 
45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му. 

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен 
съд – Стара Загора. 
 
Предоставям доклада и приложенията към него и в електронен вид. 
Приложениe: 

1. Писмо до Кмета на Община Казанлък с вх. № 29-30-4/31.05.2021 г. – 
ксерокопие; 

2. Покана за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ 
„Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД - ксерокопие; 

3. Писмени материали – ксерокопие. 
 
АДРЕСАТ НА АКТА: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък и Зорница 
Антонова - Началник отдел „Социални дейности“ при Община Казанлък 
  
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ: 
Зорница Антонова – Началник отдел „Социални дейности“ 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
Галина Стоянова – Кмет на община Казанлък 
 



 
С уважение, 
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на община Казанлък  
 
Съгласували: 
Ахмед Мехмед, заместник-кмет на община Казанлък 
Здравко Балевски, началник-отдел ПНОЧРОП 
 
Изготвил:  
Зорница Антонова, началник отдел „Социални дейности“ 



Бизнес програма за 2021-2023 г. на УМБАЛ  „Проф. д-р Ст. Киркович” АД                  1 

 
БИЗНЕС ПРОГРАМА 
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планирани резултати за периода 
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АНАЛИЗ  

НА  ЗДРАВНАТА СИСТЕМА  
В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

 
ПРОГНОЗИ  И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ 

 

ОБЩА И ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЛАСТ  

СТАРА ЗАГОРА 

 

Област Стара Загора е динамично развиваща се област, чиято политика е насочена 

към постигане на ефективна и конкурентоспособна икономика и висок жизнен стандарт за 

населението на областта като цяло, както и на населените места поотделно. По основните 

параметри, с които се характеризират областите в страната: площ, население, осигуреност с 

природни ресурси, икономически потенциал, инфраструктурна изграденост и др., 

Старозагорска област попада в групата на първите пет области в страната, които са с 

относително високи възможности за развитие. В областта има и високо развита и 

многообразна структура на здравни и лечебни заведения.  

Област Стара Загора е разположена на площ от 5 151.1 км
2
, което представлява 4.64% 

от територията на страната. В състава на областта са структурирани 11 общини (Стара 

Загора, Опан, Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Чирпан, Братя Даскалови, Раднево, Гълъбово, 

Гурково и Николаево), със специфични икономически, екологични и здравно-демографски 

характеристики.  

Подрайон Стара Загора обхваща общините Стара Загора и Опан. Характеризира се със 

значително изразени процеси на урбанизация и махаловидна миграция, обусловени от 

икономическите интереси на населението. През района минават няколко първокласни 

пътища в посока север-юг и изток - запад. 

Подрайон Казанлък - обхваща общините Казанлък, Мъглиж, Гурково, Николаево и 

Павел баня. Пътната мрежа е добре развита. Населението в централната част на района е 

ангажирано в промишленото производство.  

Подрайон Чирпан - обхваща общините Чирпан и Братя Даскалови. Инфраструктурата 

на двете общини е неравностойна. Община Чирпан е с добре развита пътна мрежа, а 

територията на община Братя Даскалови е предимно планинска и полупланинска, трудна за 

достъп през есенно-зимния сезон. Населените места, с изключение на гр. Чирпан, са с малък 

брой жители. 

Подрайон Раднево - Гълъбово - обхваща района на комплекс "Марица Изток", с 

характерната му промишлена инфраструктура и екологична среда. Многостранните 

стопански характеристики създават условия за възникване на професионални заболявания, 

производствени аварии и транспортен травматизъм. 
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Демографската ситуация в област Стара Загора е идентична с тази в България  и е 

формирана от продължителното и многопосочно действие на различни фактори, свързани с 

националната специфика и с характерните тенденции на демографските процеси в 

останалите европейски страни. 

Основните характеристики на демографската ситуация са трайната тенденция за 

намаляване броя на населението и на неговото застаряване и свързаните с тях ниска 

раждаемост, нарастваща смъртност и засилената емиграция, предимно на млади хора. 

Към 31.12.2019 г. населението на област Стара Загора е 313 396 души. В градовете 

живеят 226 997 – 72.4 % (при 73.7% за страната), а в селата 86 399 души – 27.6% (при 26.3% 

за страната).  

В състава на населението по пол, числеността и относителният дял на мъжете е по-

малък от този на жените – 48,4% мъже (48,5% за страната) и 51,6% жени (54,5% за страната).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За десет годишен период (2010 – 2019 г.) населението в област Стара Загора е 

намаляло с 34 016 души (9,8%). За същия период населението в страната е намаляло с 7,4%. 

Видно е, че намаляването на населението в област Стара Загора е над средното за 

страната.  

Процесът на “демографско остаряване” на населението продължава, като 

относителният дял на хората над 65 годишна възраст е 22,6%, при 21,6% средно за страната. 

Остаряването на населението е по-силно изразено в селата отколкото в градовете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980 1990 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019

Общо за страната 3.4 -4 -5.1 -5.4 -4.6 -6.1 -6 -6.5 -6.5 -6.7

Стара Загора 3.3 -0.2 -4.9 -6.4 -5.2 -6.9 -6.7 -7 -7.3 -7.6
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По общини наблюдаваните тенденции са същите. За период от 5 години най-изразено 

намаляване на населението се наблюдава най-отчетливо в общините Опан, Братя 

Даскалови и Гълъбово, най-слабо е намалението в община Стара Загора.  

Необходимо е да се отбележи, че в повечето общини има обособени групи ромско 

население, характеризиращо се с крайно нисък социален статус, лоши битови условия и 

ниска здравна култура. 
 

НАСЕЛЕНИЕ ПО ОБЩИНИ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА КЪМ 31.12.2019 г. 

 

 

С относителен дял във възрастовата група над 65 години над средния за областта е 

община Опан с 45%, следвана от общините Братя Даскалови с 31%, Чирпан с 26%, Гълъбово 

и Мъглиж с 25%. 

С относителен дял във възрастовата група до 17 години над средния за областта са 

съответно община Николаево с 31%, следвана от общините Гурково с 23%, Мъглиж с 21%, 

Павел баня и Чирпан с 19%.  

С относителен дял във възрастовата група 18-64 години над средния за областта е 

община Стара Загора с 62%, следвана от община Раднево – 61%.  

 

 

                                                      РАЖДАЕМОСТ 
 

Раждаемостта в област Стара Загора  е съпоставима с тази за страната, като през 

последните  6 години са налице  колебания в интервала от 8.9 до 9.6‰.  

През 2019 г. в област Стара Загора са живородени 2 794 деца  - 8,9 ‰,  което е 

съизмеримо със средното за страната (8,8‰). За селата раждаемостта е 9,0‰, в градовете 

8,8‰.  
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Най-висока раждаемост има в общини Гурково (15,7‰), Николаево (14,1‰) и 

Мъглиж  (11,5‰). Най-ниска е раждаемостта в община Опан (5,4‰).  

Важен показател при анализирането на показателя раждаемост е и разглеждането на 

съотношението раждания/аборти, за да се установи нивото на нежелана бременност и 

необходимостта от дейности по репродуктивно здраве и семейно планиране. Отчетливо след 

2000 г. ражданията в областта превишават броя на абортите.   

 
Графика 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩА СМЪРТНОСТ 
 

През 2019 г. са починали 5196 жители на областта (16,5‰) при 15,5‰ средно за 

страната. От тях 2694 мъже (51,8 %) и 2502 жени (48,2 %). В градовете общата смъртност е 

по-ниска – 13,8‰ от тази в селата – 23,7‰. С най-висока обща смъртност са общините Опан, 

Братя Даскалови. Честотата на показателя при мъжете е по-висока – 17,7 ‰, от тази при 

жените -  15,4 ‰. През последните 6 години смъртността в област Стара Загора трайно е над 

средната за страната. 

Възможното обяснение за високата обща смъртност включва нарастване на 

относителния дял на населението над 65 години в посочените общини, социално-

икономическите фактори, поведенческите рискови фактори, жизнената среда, структурата на 

заболеваемостта и здравните грижи и социален статус. 

 

Графика  2 
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СТРУКТУРА НА ОБЩАТА СМЪРТНОСТ ПО ПРИЧИНИ (ГРАФИКА 3) - АНАЛИЗ 

 

 

Основна причина за смъртните случаи през 2019 г. са болестите на кръвообращението – 

3 488 (1 118,0%000), които съставляват 67,1 % от всички умирания. На второ място са 

злокачествените новообразуванията – 752 (242,6%000)  или 14.5 % от всички умирания. 

Трето и четвърто място заемат болестите на храносмилателна система с 4.5% и 

дихателната система с 3,9%. На тези 4 класа се дължи 90 % от смъртността през 2019 г. 

отчетена за област Стара Загора Подобна структура на причините за умиранията се 

наблюдава и в предходните три години. Големият относителен дял на тези болести показва, 

че здраваната и социалната им значимост е голяма. Тази структура на смъртността е 

обусловена от генетични и спорадични фактори, допълнени от нерационалния  начин на 

живот на значителна част от популацията – вредни навици /тютюнопушене, нездравословно 

хранене, ниска физическа активност и други/.  

 

 

 

Графика  3 

Причини за умирания в област Стара Загора през 2019 г. 

 

 

 

ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ 

Като цяло е налице трайна тенденция на отрицателен прираст през последните 30 

години за Област Стара Загора, което не е значимо по- различно от показателите за страната 

като цяло.  

През 2019 г. естественият прираст за областта е с отрицателна стойност - минус 7,6 на 

хиляда души при -6,7 средно за страната. Най-неблагоприятни стойности на показателя се 

отчитат в общините Опан и Братя Даскалови. 
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В градовете естественият прираст в градовете от областта, така и в страната е с 

няколко пъти по-благоприятна стойност, макар отново да е с отрицателен знак. При 

запазване на тези тенденции населението в селата ще продължи да намалява няколко пъти 

по-бързо, отколкото това в градовете. 

 

Графика  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТСКА СМЪРТНОСТ 

   Детската смъртност е един от основните демографски показатели и е ключов 

измерител на здравното състояние за населението като цяло. Тя е индикатор, отразяващ 

качеството на медицинската помощ, но преди всичко е свързан с жизнения стандарт и 

здравната култура на населението. Детската смъртност се влияе и от мерките, които се 

предприемат за раждането на здрав плод, както и от системата на общественото 

здравеопазване и грижите, които се полагат за децата и майките при раждането и след 

раждането в ранна детска възраст.   

      Детската смъртност в област Стара Загора през 2001 г. достига максимум - 17,5 ‰, при 

средно за страната 14.4 ‰. През следващите години детската смъртност за област Стара 

Загора варира спрямо средната за страната, но поддържа високи нива. През 2019 г. детската 

смъртност в областта е 10,6 ‰ (29 починали деца до 1 година) и е значително по-висока от 

средната за страната (5,6 ‰).  

В градовете детската смъртност е по-ниска от тази в селата- 9,5‰  и 12,8‰ за селата. 

Високи стойности на показателя се отчитат традиционно в общините с голям процент ромско 

население с лош битов статус. 

Структурата на смъртността по причини при децата е различна в различните възрастови 

периоди и през 2019 г има следните водещи причини:  

 Респираторните нарушения, разстройствата, свързани с къс срок на бременността 

(високи степени недоносеност и незрялост на плода), както и някои други 
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специфични състояния в перинаталния период, съставлявaт значителен дял от общата 

детска смъртност – 45,7%. 

 Вродени аномалии   - 34,3% 

 Пневмонии – 11,4% 

Водещи причини в смъртността на децата над 1 годишна възраст през 2019 г. са 

пневмониите – 33,3%, следвани от злополуките (травми и отравания) и болести на нервната 

система  - по 26,6% за всеки от тези класове. 

Не се наблюдават значими различия в структурата на детската смъртност по причини 

по общини. 

 

Графика  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Изводи и основни демографски проблеми, които имат пряко отношение към 

системата на здравеопазване и потребностите от здравни услуги са: 

1. Общите демографски тенденции в област Стара Загора са идентични с тези за страната 

като цяло - ниска раждаемост, висока обща смъртност, отрицателен естествен прираст. 

Значение има и механичното движение на населението, засилената урбанизация, 

интензивната емиграция.  

2. Населението в областта намалява. Променя се възрастовата структура с намаляване и 

стациониране делът на детското население и увеличаване делът на населението над 65 

години. Тези процеси са по-изразени в селата. 

3. В някои от общините населението застарява и намалява с ускорени темпове 

4. В структурата на смъртността по причини водещо място заемат социално-значими 

заболявания – сърдечно-съдови и онкологични. 

5. Област Стара Загора има висока детска смъртност. В общините с висок процент компактно 

ромско население детската смъртност е няколко пъти по-висока от средната за страната. 

 

        ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 
 

  Безработицата и нивото на трудовата заетост в страната оказва съществено 

влияние върху приходите на домакинствата, а от там оказва и влияние върху изследваните и 

отчитани здравните показатели. Трудовата заетост се свързва с постоянен доход, създава 
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чувство на социална идентичност, спомага за структуриране на деня и намаляване на стреса 

поради несигурност.  

Област Стара Загора, едновременно със София-град, Пловдив, Велико Търново, 

Габрово е сред първите няколко бързо индустриализиращи се области, които са и  лидери в 

създаването на нови работни места в последните години. Коефициентът на заетост на 

област Стара Загора на хората в активна възраст е най-висок в Югоизточен район – 75.5 %. 

Графика 6 

 

 
 

 

 
Графика 7 

 

 
 

Традиционно средното годишно равнище на безработицата в област Стара Загора е 

по-ниско от това на страната (Графика 6). Това се дължи на заетостта на населението на 

областта в Енергийния комплекс "Марица Изток" - Раднево - Гълъбовски подрайон и 

Военните заводи на фирма "Арсенал"- подрайон Казанлък. С най-ниско равнище на 

безработица от областта са общините Стара Загора – 2,5% и Казанлък – 3,6%, а с най-високо 

– общините Николаево – 31,0% и Братя Даскалови – 27,9%. (Графика 7) 

Област Стара Загора има БВП на човек от населението 17 273 лв. за 2018 г., което е 

над средното за страната – 15 615 лв. и е на второ място след София – столица и отново е 

4.3%

6.4%
5.9%

8.3%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

2019 г. 2020 г. 

за област Ст. Загора за страната

2.4% 4.1% 4.9%

3.3%

2.9%
15.9%

27.4%

5.5%

11.0%

27.7%

9.5% По общини

Община Стара загора Община Опан Община Гълъбово Община Казанлък

Община Павел Баня Община Гурково Община Николаево Община Раднево

Община Чирпан Община Братя Даскалови Община Мъглиж



Бизнес програма за 2021-2023 г. на УМБАЛ  „Проф. д-р Ст. Киркович” АД                  
10 

лидер в Югоизточен район. БВП на областта общо е 5% от националния и е на четвърто 

място след София столица, област Пловдив и област Варна.  

По данни на РЗОК Стара Загора процента на здравноосигурените лица (Графика 8) 

не показва съществена динамика за тригодишен период и се движи между 88,8 за 2018 г. и 

88,0% за 2019 г. По общини също липсва значима динамика. С най-нисък процент ЗЗОЛ 

(най-висок на неосигурени) са общини Опан и Братя Даскалови – под 50% ЗЗОЛ, 

следвани от община Павел баня. 

 

Графика 8 

 

 
 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 
 

Регистрираната заболеваемост по обращаемост на населението (по данни на РЗОК 

Ст. Загора) в област Стара Загора през последните години нараства, но в структурно 

отношение не показва значителна динамика на годишна база и следва тенденциите на случаи 

по групи болести на отделните органи системи.  

 

Графика 9 

Един задълбочен анализ обаче показва, че заболеваемостта от остри заразни заболявания 

намалява до 2019г .  

 

 

Графичен израз на 
заболеваемостта в област Стара 
Загора  в периода 2010 – 2019 г. (в 
0
/0000) 

0

200

400

600

800

1000

1200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



Бизнес програма за 2021-2023 г. на УМБАЛ  „Проф. д-р Ст. Киркович” АД                  
11 

 

Характерно за разпространението на заразните заболявания, е тяхната различна 

периодичност и цикличност с отразяване върху останалите демографски показатели, като 

заболеваемост и смъртност.  

Общата заразна заболеваемост (без грип и ОРЗ), регистрирана през 2019 г. е 377,11 
0
/0000 (1193 случая), при 537.81

0
/0000  (1716 случая) за 2018 г. Смъртността от остри заразни 

болести е 1,90 
0
/0000, с леталитет – 0,50% . За изтеклата 2020г залобеваемостта от КОВИД- 19 

инфекция или по-точно от нстъпилите в резултат на този причинител усложнения довели до 

смъртен изход достигна 27% за лечебнто заведение. 

Средните за страната стойности отчитащи регистрираната заболеваемост от заразни 

болести, подлежащи на задължително съобщаване през 2019 г. за област Стара Загора 

остават по-ниски. С по-високо от ниво от средното за страната е заболеваемостта от 

епидемичен паротит, лаймска борелиоза и бактериални и вирусни менингити и 

менингоенцефалити. 

Регистрирани заболявания от активна туберкулоза /на 100 000 население./ в област 

Стара Загора, съпоставени с тези за страната, показват също по-ниски нива от средните за 

страната, но относителен стабилитет на новооткритите случаи през последните години. 

 

Графика 10 

Регистрирани заболявания от активна туберкулоза /на 100 000 нас./ 

 
 

 

ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА СЛУЧАИТЕ С COVID 19 

ИНФЕКЦИЯ 
 

Възникването на новооткрити инфекциозни причинители на територията на 

страната и областта не  би довело до съществено изменение на заболеваемостта от 

инфекциозни заболявания. Изхождайки от сезонността и цикличността на този вид 

заболявания може да заключим, че периодичност в разпространението на определено 

заболяване ще се наблюдава на фона на тенденциите характерни за инфекциозните 

причинители.  

Съвсем отделен остава въпросът за смъртността при установяване на новите 

причинители и тяхното протичане. Към настоящият момент честотата на  COVID 19 е 

над очакваната, но анализирайки клиничните протоколи и изхождайки от ежедневното 

натрупване на доказателствени факти бихме могли да споделим, че това заболяване ще 

продължи да се разпространява на територията на област Стара Загора, но 

смъртността възникнала като първопричина от вируса през годините не би се различавала 

съществено от смъртността отчетена при  останалите респираторни и бактериални 

причинители. 

0

50

100

150

200

1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019

Общо област

общо за страната

В т.ч.новооткрити и 
рецидиви *

новооткрити за 
страната



Бизнес програма за 2021-2023 г. на УМБАЛ  „Проф. д-р Ст. Киркович” АД                  
12 

 

Тревожна остава тенденция наблюдавана в нарастването на новоткритите случаи от 

онкологични заболявания. За област Стара Загора отчетената заболеваемост над средната 

за страната. 

 
Графика 11 

Регистрирани новоткрити случаи на онкологични заболявания /на 100 000 нас./ 

 

 
 

От 2000 г. се  наблюдава леко увеличение на случаите и повишаване на броят на 

болните с психични заболявания. Вероятно влияние оказват динамичните промени в 

социалното и икономическо развитие на страната и трудната адаптация на някои членове на 

обществото.  През 2019 г. болните под наблюдение от ЛЗ с дейност по психиатрия са 2108,8 

на 100000 души от населението, при 1680,9 средно за страната. Най-много са случаите на 

шизотипни и налудни разстройства в т.ч. шизофрения, умствена изостаналост, разстройства 

на настроението. Стойностите са над средните за страната. 

Диспансерно наблюдение при лекар-специалист по профила  през 2019 г. са били лица 

41867 лица, като за 3 годишен период се отчита намаляване с 5,2%, основно за сметка на 

наблюдаваните при детски пневмолог и пневмолог, нефролог и очни болести.  

Увеличава се броя на лицата под диспансерно наблюдение при специалистите по 

кардиология, нервни болести, ревматология. Диспансеризираните поради заболявания на 

дихателната система са с най-голям относителен дял от общия брой – 21,2%, следвани от 

заболяванията на окото и придатъците му – 18,7% и болестите на ендокринната система и 

обмяната – 15,3%. 

За тригодишен период се отчита нарастване на броя на лицата под диспансерно 

наблюдение от ОПЛ поради болести на органите на кръвообращението и болести на 

ендокринната система и обмяната. 

 

ХОСПИТАЛИЗИРАНА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

 

Един от основните проблеми, породени от застаряването на населението у нас, е 

нарастването на патологията, свързана с напредналата възраст и налагаща хиспитализации. 

Най-висока е  хоспитализираната заболеваемост във възрастовата група над 65 години – 

39017,7 на 100000 от населението в същата възрастова група, следвана  заболеваемост във 

възрастовата група от  0-17 г. – 1675,2.  
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Честотата на хоспитализациите на 100000 човека от населението в област Стара 

Загора в лечебни заведения на територията на областта през 2019 г. е 29 044,1 ( 91453 случая 

– изписани + умрели) и нараства спрямо предходните години, но е по-ниска от средното за 

страната – 34 584,4 . Следва да се отчита и факта, че 20% от хоспитализираните лица в 

лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Стара Загора в 

класове по МКБ I - XIX  са жители на други области, а от постъпващите за рехабилитация 

в СБР – НК ЕАД Павел баня вероятно процента е по-голям. 

Водещи причини в хоспитализираната заболеваемост ЛЗ от областта за 2019 г. са:  

 Болести на органите на кръвообращението – 17,2%; 

 Болести на храносмилателната система 12,7% ; 

 Болести на дихателната система 10,4%; 

Следват хоспитализации във връзка с бременност, раждане и послеродов период и 

външни причини. 

Графика 12 

 
 

По възрастови групи се наблюдават следните особености: 

- От 0-17 г. водещи причини за хоспитализация са болестите на дихателната 

система – 44,9%, болести на храносмилателната система – 10,1% и някои състояния, 

възникващи в перинаталния период – 8,6%. Следват инфекциозни и паразитни болести и 

хоспитализации поради бременност, раждане и послеродов перииод. 

- От 18 до 64 г.  – с най-голям дял са хоспитализациите по повод бременност, 

раждане и послеродов период – 13,3%, следвани от болести на храносмилателната система – 

12,9% и болести на органите на кръвообращението – 11,8%. Следват болести на пикочо-

половата система, костно-мускулната систима и новообразуванията. 

- Над 65 г. – водещи причини за хоспитализация – болести на органите на 

кръвообращението – 30,1%, болести на храносмилателната система – 13,5% и 

новообразуванията – 10,8% 

 

Графика 13 
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Графика 14 

 

 
 
ГРАФИКА 15 
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ГРАФИКА 16 

 

 
 
 
 
 

 
 

   СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА 

 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

 
СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА 

ПЪРВИЧНА ПОМОЩ 
 

Област Стара Загора разполага с добра осигуреност и развита здравна мрежа за 

оказване на първична извънболнична медицинска и дентална помощ  

Към 31.12.2020 г. на територията на областта са регистрирани:  

- 213 ИППМП, като 11 от тях са регистрирани на територията на мини „Марица 

изток” и ТЕЦ (реално не осъществяват функциите на ОПЛ), а 3 не работят по договор с 

НЗОК и 7 ГППМП, в които работят 15 лекари; 286 ИППДП и 29 ГППДП; 

Осигуреността на населението с ОПЛ 68,2 ‰00. 1 ОПЛ от Област Стара Загора, 

обслужва средно 1 465 души, позволяващо добра организация на работата в практиката. В 

областта преобладават индивидуалните практики за първична медицинска помощ, като 

форма на организация на работа на ОПЛ - 96,8% от регистрираните ЛЗ за ПМП.  

ОПЛ осигуряват 24-часово обслужване на пациентите си основно чрез договор с 

лечебно заведение (ГППМП, МЦ, ДКЦ или МБАЛ), което е разкрило дежурен кабинет, а в 

отдалечените населени места – самостоятелно 
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62% от лекарите в първичната медицинска помощ са с придобита специалност “обща 

медицина”, 9,1% практикуват с придобита специалност по вътрешни болести и 7,6% - 

педиатрия.  

22% от ОПЛ са над 60 г. възраст, 5% над 70 г. възраст. 

Разпределението на практиките за първична медицинска помощ на територията на 

областта показва следните характеристики: 

- концентрация на практиките предимно в големите населени места; 

- слаба тенденция за разкриване на втори и следващ адрес на практиките в 

селата, които според съществуващата здравна карта са в рамките на друга практика; 

- тенденция към увеличаване на извършваните медицински услуги в дома на 

пациента в населени места, за които ОПЛ няма разкрит адрес на практиката, в т.ч. и от 

съседни области (Пловдив). 

Причините за това са следните: 

- нормативно регламентирано право на лекарите да регистрират практика за 

ПМП във всяко населено място в страната; 

- нормативно регламентирано право на пациентите да избират свободно личен 

лекар на територията на цялата страна; 

- липса на изискване на минимален или максимален брой пациенти за сключване 

на договор за ПИМП с НЗОК 

- липса на достатъчно заинтересованост или липса на нежелание за използването 

на ресурси от страна на общините за осигуряване на съвременна материална база за 

разкриване на практики за първична помощ в малките населени места;  

- висок процент на здравнонеосигурено население в някои населени места – 

Братя Дасколови, Николаево, Опан. 

 

Графика 17 
Извършени прегледи по диагнози от ПИМП 

 
 

Изводи: 

 Област Стара Загора разполага с добра осигуреност и развита здравна мрежа за 

оказване на първична медицинска  помощ. 

 Осигуреността е по-висока в големите градове и от средната за страната. 

 Слабо е развита системата за разкриване на повече от един адрес на практиките. 
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 Продължава да доминира индивидуалната практика като форма на организация на 

работа. 

 Не е регламентирана горна граница на регистрираните ЗЗОЛ при един ОПЛ. 

 Не е добра координацията между извънболничната (първична и специализирана) и 

болничната помощ, което затруднява отчетността и приемствеността в наблюдението и 

лечението на болните. 

  Остават проблемите при осъществяване специализацията на ОПЛ. 

 Средната възраст на ОПЛ в областта е над 50 години.  

  

СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА БОЛНИЧНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

                                   ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ 

В област Стара Загора има разкрити 14 лечебни завдения за болнична помощ, от 

които: 

- 8 МБАЛ, от които 1/едно/ лечебно заведение е УМБАЛ, 4 общински и 3 са частна 

собственост; 

- 2 СБАЛ, от тях едно за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания, с 

общинска собственост и една за активно лечение на нервни болести, с частна собственост; 

- 2 специализирани лечебни заведения за болнична помащ – ДПБ «д-р Г. Кисьов» гр. 

Раднево и «СБР-НК» ЕАД – филиал Павел баня; 

- 2 профилирани центъра по чл. 10 от ЗЛЗ – «КОЦ – Стара Загора» ЕООД и «ЦПЗ – 

Стара Загора» ЕООД. Звете дружества са общинска собственост. 

 Осигуреността в област Стара Загора /78,6/ е по-висока с болнични легла на 10 000 

за населението през 2019 г. в ЛЗБП от област спрямо средната за страната. Видно от 

таблицата, високата осигуреност е за сметка на разкрити легла за дългосрочни грижи, които 

обаче са с много ниска използваемост, а в някои ЛЗ без дейност и на психиатричните легла 

в ДПБ Раднево, обслужваща пациенти от почти цяла южна България. 

 

  ОБЩО В това число: Психиа-трични 

За активно и 

интензивно 

лечение 

За рехабили-

тация 

За дълго-

срочна грижа 

Други 

на 100000 население 

средно за 

страната*  
72,0 58,7 9,8 3,5 - 5,7 

Ст. Загора 78,6 53,7 9,0 15,9 - 16,1 

*без леглата към други ведомства 
 

 Общите характеристики на многопрофилните лечебни заведения в Област Стара 

Загора по обеми на дейности, ниво на компетентност на структурите в тях, осигуреност с 
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персонал, консултативна дейност и др. позволяват да бъдат същите да бъдат групирани и 

сравнявани на функионален и териториален принцип, като условно могат да бъдат 

представени, както следва: 

 

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБХВАТА НА ТЕРИТОРИАЛЕН  

БОЛНИЧЕН КОМПЛЕКС  УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН 

КИРКОВИЧ"АД 

 
Лечебното заведение обслужва населението от Старозагорска област, разпределено в 

11 общини: Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Гълъбово, Павел баня, Опан, Мъглиж, Гурково, 

Николаево, Раднево и Братя Даскалови, а по  редица специалности – неонатология, детска 

хирургия, детска ортопедия, инфекциозни и детски инфекциозни болести, неврохирургия и 

кардиология, детска неврология, ревматология, вирусология, имунология, съдебна медицина 

са звена с междуобластно значение. 

Медицинската дейност на лечебното заведение се осъществява в планов и спешен 

порядък в т.ч. републиканска консултативна помощ за Югоизточна България. 

Анализът на качествените показатели за 2020г. спрямо 2019г., се характеризира със 

следните тенденции: 

-Увеличение с 1.68% на средният брой легла е намален до 531 легла през 2020г в 

сравнение с 2019г. на 545. 

Процентът на използваемост на леглата в дни спада на 64,48% за 2020г. в сравнение с 

68,48% за 2019г- намаление от 3,99%. Този показател допълнително се влияе и на намаления 

брои легла в лечебното заведение. 

 При показателя оборот на леглата почти не се отчита промяна – намаление само с 

0,36% (от 48,57 пациента за 1 легло за 2018 г на 48,21 за 2019 г.).  

Наличие е промяна  при показателя леталитет – от 2,53% за 2019 на 3,89% за 2020 г. 

(увеличение с 2,69%), което е в следствие от разпространение на респираторно заболяване с 

висока вирулентност и смъртност, като последица от възникнали усложнения.   

Лечебното заведение на територията на областта е с най-голям капацитет от персонал 

и легла. В него работят 227 лекари - специалисти, от които 161 с придобита клинична 

специалност и 66 специализанта по различни клинични специалности. Броят само на 

медицинските специалисти към 31.12 2020г е 330, допълнени с 50 здравни асистента и 42 

акушерки. Средно спикъчен състав на лечебното заведене е 880 щатни служители.  

 

 

Във основа на положителна акредитационна оценка «УМБАЛ проф. д-р Стоян 

Киркович» АД гр. Стара Загора е единствената структура в областта, която осигурява 

обучението на студенти от всички акредитирани медицински специалности в Медицински 

факултет на Тракийски университет. Допълнителни функции които притежава лечебното 

заведение са обучението на докторски програми на Министерство на здравеопазването и 

Министерство на образованието,  оказването на консултативна и републиканска спешност на 

лечебните заведения от областите Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас и не на последно 
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място е база за специализация на завършилите магистърска и бакалавърска степен на 

обучение по медицина. 

 

 

                   КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ЕООД 
 

„КОЦ – Стара Загора“ притежава структури по онкогинекология, медицинска 

онкология, хирургия, урология, УНГ, лъчелечение, нуклеарна медицина, образна 

диагностика, клинична лаборатория, обща и клинична патология и сектор по анастазиолигя и 

интензивно лечение.  Към 31.12.2020 г. лечебното заведение има разкрити 139 легла за 

активно лечение и 2 за палиативни грижи.   Използваемостта на леглата за активно лечение е 

272 дни, при среден престой 5 дни и 7100 преминали болни. Оперативната активност е 92% - 

най-висока за областта, но операциите с голям и много голям обем и сложност съставляват 

35,5%. 

Освен активното лечение на онкологичните заболявания, допълнителна дейност е 

диспансерното наблюдение и участие в различни профилактични програми за ранно 

откриване на различни онкологични заболявания. В края на 2019г на диспансерен утчет се 

водят 19 657 пациента от които 6132 са от област Сливен. 

В областта на нуклеарната медицина лечебното заведение е осигурено с 

високоспециализирана апаратура: SPECT/CT, апаратура за микрохирургия, 

телегаматерапевтична уредба- собственост на УМБАЛ „Проф д-р Стоян Киркович” АД, 

Стара Загора, линеен ускорител с възможности за модулиран интензитет, апарат за 

рентгенова терапия. 

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО  

ПНЕВМО -ФНИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ЕООД 

 

СБАЛПФЗ е лечебно заведение с общинска форма на собственост. Лечебното 

заведение разполага с 50 пневмо-фтизиатрични легла с второ ниво на компетентност, с 

обособен сектор за лечение на туберкулоза. Наблюдава се ниска използваемост  - 128 дни за 

2019 г. и намаляване на пациентите с неспецифични заболявания. Материалната му база е 

амортизирана, нуждае се от ремонт, а наличието на структура по пневмология към УМБАЛ с 

трето ниво на компетентност създава дублираща структура на територията на областта. ЛЗ 

извършва амбулаторно лечение в интензивната и продължителна фаза от лечението, 

диспансерно наблюдение и профилактични дейности по издирване и изследване на 

контактни или суспектни лица. Кадровият състав е недостатъчен и съществува риск от 

отпадане на дейността в съответната структура.  

 

 

  ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ЕООД, СТАРА ЗАГОРА 

 

ЦПЗ разполага с 40 легла за активно лечение по психиатрия с трето ниво на 

компетентност и 25 места в дневен стационар. През 2019 г. използваемостта на леглата е 330 
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дни. Лекарският персонал притежава необходимата квалификация - 7 лекари с придобита 

специалност по психиатрия. Има двама специалисти над 65 годишна възраст. 

Следва да се отбележи, че ЛЗ има и амбулаторно-консултативна дейност и 

деспансерна дейност, като в края на 2019 г. под наблюдение са 6609 лица 

 

     

РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ 

 

На територията на областта има един Център по Трансфузионна Хематология, 

който облужва  области Бургас, Сливен и Ямбол. Центърът разполага с необходимото 

оборудване и квалифициран персонал, като 3 от работещите 7 лекари на основен трудо 

договор имат призната специалност по трансфузионна хематология, 3 са специализанти по 

същата специалност. 

ДРУГИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ИЗВЪН ОБХВАТА НА БОЛНИЧНИЯ 

КОМПЛЕКС 

  МБАЛ „ Д-Р ХР. СТАМБОЛСКИ“ - ЕООД  ГР. КАЗАНЛЪК 
 

  Лечебното заведение е с общинска форма на собственост на управление и обслужва 

регион от 5 общини. 

 Разкритите легла за активно лечение към 31.12.2019 г. са 214. Повечето от 

структурите и дейностите са от второ ниво на компетентност.  

 Възрастовата структура на лекарите на основен трудов договор към 31.12-2019 г. е 

най-благоприятна от 4 - 
те

 общински болници – 15,1% над 65 годишна възраст. 

 Използваемостта на леглата за активно лечение е 204 дни. Оперативната активност 

(вкл. АГ) е 60,2%. Операциите с малък обем и сложност съставляват 28,6%, със среден обем 

и сложност – 53,4%. 

 Отделението по АИЛ от второ ниво на компетентност има използваемост 143 дни. 

 В МБАЛ Казанлък има разкрито отделението по психиатрия от второ ниво на 

компетентност с 20 легла и дневен стационар с 10 места. 

    

Останалите Многопрофилни Болници за Активно Лечение в Област Стара Загора  

имат различна форма на собственост, като някои от тях са разположени в гр. Стара Загора.  

Структурно се характеризират от клинични структури от второ и трето ниво на 

компетентност, сравнително добра осигуреност с лекари-специалисти и прием на пациенти 

от цялата област.  

 „МБАЛ“ ЕАД гр. Гълъбово - ЛЗ с общинска форма на собственост,  

 „МБАЛ Д-р Д. Чакмаков - Раднево“ ЕООД - ЛЗ с общинска форма на 

собственост и  

 „МБАЛ Чирпан“ ЕООД- ЛЗ с общинска форма на собственост: 

Обслужват населението на съответните общини и в незначителен процент от съседни 

общини/области. С най-голям брой обслужвано население е МБАЛ Чирпан ( и община 

Братя Даскалови), с най-малък – МБАЛ Гълъбово.  

Разкрити легла за активно лечение към 31.12.2019 г. под 100 -  72 за МБАЛ Гълъбово, 

81 в МБАЛ Раднево и 91 за МБАЛ Чирпан. 

В две лечебни заведения МБАЛ –гр Чирпан и Раднево повечето от структурите с 

дейности са от първо ниво на компетентност, по много малко специалности – второ ниво на 

компетентност. 
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Към 31.12.2019 г. възрастовата структура на лекарите на основен трудов договор е 

най-неблагоприятна в МБАЛ Гълъбово – 52,2% над 65 годишна възраст, следвана от 

МБАЛ Чирпан - 45,8% и МБАЛ Раднево – 21,6%. Значителен процент от медицинския 

персонал в МБАЛ Гълъбово и МБАЛ Раднево пътува ежедневно от Стара Загора, в по-малка 

степен в МБАЛ Чирпан. 

От показателите за дейността: използваемостта на леглата за активно лечение е най-

висока в МБАЛ Чирпан – 211 дни и най-ниска в МБАЛ Гълъбово – 143 дни. 

Оперативната активност е ниска за  МБАЛ Чирпан  /47%/  в сравнение със същата за 

МБАЛ Гълъбово  /72%/. Процентите на различната оперативна активност варира и при 

анализ на обема оперативна активност според сложността на интервенциите: МБАЛ Чирпан - 

малките операции са 35,7% от отчетената активност, 55,6% за МБАЛ Раднево.  

 В две лечебни заведения – Чирпан и Гълъбово липсват структури за активно лечение, 

като в същите се осъществява дейност по анестезия от първо ниво на компетентност. 

 За период от 10 години отпадна дейността по АГ в МБАЛ Раднево, поради нисък обем 

дейност и липса на лекари-специалисти. По същата причина е подадено заявление за 

промяна в разрешението за дейност за отпадане и на дейността в отделение по педиатрия, 

тъй като от 2 години поради липса на педиатри, на практика липсва и дейност.  

След настъпилите промени в управлението на болницата и свързаните с това 

финансови проблеми съществува сериозен риск от отпадане и на останалите дейности, в.т.ч. 

по хирургия, ортопедия и травматология.  

Близостта на община на Раднево до гр. Стара Загора ( 30 км) е предпоставка част от 

населението да предпочита да се лекува болниците в гр. Стара Загора.  

 Проблемите за отпадане на дейности не подминават и МБАЛ Гълъбово, където през 

м. май 2019 г. същото е е преустановило дейността си на отделението по АГ. През 

последните години в МБАЛ Гълъбово има около 50 - 60 раждания годишно, и ниска 

използваемост на леглата в АГО (132 дни за 2017 г.). Използваемостта на леглата в отделение 

по педиатрия също е ниска - 157 дни за 2019 г. В следващите години предвид възрастта на 

лекарите – педиатри и демографската характеристика на общината също съществува 

сериозен риск от преустановяване и на педиатричната дейност. 

 МБАЛ Чирпан е с добри показатели по отношение дейността на отделенията по 

педиатрия и АГ, но наличните по трудов договор педиатри са в пенсионна възраст.  

  

На територията на областта има 2 специализирани болници с общинска и частна 

форма на собственост: 

 

„СНБАЛ Св. Лазар“ ЕООД гр. Казанлък – ЛЗ с частна форма на собственост – 

разполага с 30 неврологични легла от второ ниво на компетентност. 57% от лекарите на 

основен трудов договор са над 65 годишна възраст. Използваемостта на леглата за 2019 г. е 

177 дни. На територията на гр. Казанлък има структура по неврология към общинската 

болница със същия брой легла и използваемост за 2019 г. – 244 дни. Не съществува риск по 

отношение на оказване на специализирана болнична помощ при отпадане на лекари- 

специалисти, при условие че същите не са дублиращи в общинското лечебно заведение. 

 

ДПБ „Д-р Г. Кисьов“ гр. Раднево – към 31.12.2019 г. има разкрити 240 легла в 8 

отделение. Единственото ЛЗ на територията на областта, провеждащо лечение при затворен 

режим, поради което поема тежките и рефрактерни на лечение случаи от почти цяла Южна 

България. Има използваемост от 276 дни при среден престой 71 дни. В ЛЗ работят общо 14 

лекари, от тях с призната специалност по психиатрия – 11. Сериозен проблем е 

осигуряването на специалисти по здравни грижи и помощен персонал, като 28% от 

специалистите по здравни грижи са над 65 годишна възраст. 
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«СБР-НК» ЕАД филиал гр. Павел баня – част от националния комплекс на СБР. 

Болницата използва уникалния балнеологичен ефект на минералната вода в гр. Павел баня, 

разполага с 224 легла, приема пациенти от цялата страна – по клинични пътеки, по 

програмите на НОИ. Има използваемост 258 дни. 

Брой КП, по които няма сключен договор в област Стара Загора през 2017, 2018 и 2019г. 

 

Графика 19 
 

 
 

Графика 20 

 

          Съотношение КП без сключен договор към общия брой КП за 2017, 2018, 2019г 

 
 
Графика 21 
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На основание на представения анализ, касаещ дейностите на всяко лечебно заведение 

от  Област Стара Загора, могат да бъдат представени аналитично следните рискове:  

 

На територията на област Стара Загора, на основен трудов договор в ЛЗБП  

работи само един лекар със специалност Кардиология, притежаващ  допълнителна 

квалификация по „Кардиостимулация“- експертно ниво, необходим за осъществяване на 

дейност по КП№ 19.2-„ Постоянна електрокардиостимулация – кардиовертер 

дефибрилатор“.  

Във връзка с изискването, заложено в КП№ 34 „Диагностика и лечение на 

артериална хипертония в детската възраст“, ситуацията е идентична- на основен трудов 

договор в ЛЗБП на територията на областта работи само един лекар със специалност по 

„Детска кардиология“,  

На територията на областта са налице двама специалисти със специалност детска 

неврология.  Няма нито един лекар със специалност по детска ендокринология, който да е 

на основен трудов договор в лечебно заведение.  

По отношение на специалистите, които притежават свидетелство за извършване 

на „Бронхоскопия“, на територията на област Стара Загора, в УМБАЛ на основен трудов 

договор работят общо двама лекари, от които единият е със специалност по 

Пневмология и фтизиатрия и един лекар със специалност по Гръдна хирургия със 

съответната допълнителна квалификация, необходими за извършване на дейности по 

КП№43 „Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията“ и КП№ 44 

„Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията“. 

На територията на областта през 2017, 2018 и 2019г. са договорени 

високотехнологични КП по следните специалности: 

 

 

 

 

 

 

Графика 24 

 
 

Графика 25   
 Брой преминали пациенти по високотехнологични КП по специалности: 
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За осъществяване на високоспециализирани дейности по КП№ 73- 

„Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната 

система (ХБС), панкреаса и перитонеума“на територията на гр Стара Загора работят 

общо двама лекари, от които един в УМБАЛ „Проф д-р Стоян Крикович”АД и МБАЛ 

„Тракия”.  

 

 

ИЗВОДИ И НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ: 

 

- Нормативно възможността за разкриване на отделения за продължително лечение е 

налице още от 2018г към структурите на многопрофилните лечебни заведения.  

- Затруднена остава обаче колаборацията между различните вертикални нива на 

здравната мрежа. Липсва пряка колаборация между лечебните заведения за болнична помощ 

и лечебните заведения за извънболнична помощ, както и между отделните болници и ЦСМП.  

- Необходимо е изграждането на компактни стационарни структури в отдалечените и 

труднодостъпни  райони на областта с компактно ромско и застаряващо  население, 

разполагащи с възможности за бърза стабилизация при критични ситуации и спешен 

специализиран транспорт до съответното компетентно лечебно заведение.    
- Развитие на дейностите по активна медицинска специализирана услуга извън 

психиатричните отделения чрез създаване на дневни центрове за психиатрична помощ, под 

контрола на РЗОК.. 

 

ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СПЕШНА, ПЪРВИЧНА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

ИЗВЪНБОЛНИЧНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ В ОБЛАСТТА. 

ИЗБОР НА СТРАТЕГИЧЕСКИ АЛТЕРНАТИВИ 

SWOT – АНАЛИЗ 

ВЪНШНА СРЕДА 

Възможности Заплахи 
• Област Стара Загора в икономическо отношение 

остава добре развит регион, с добри перспективи 

за инвеститорите и запазване на водещо място по 

• Възникване на икономическа криза.Трайно застаряващо 

население с висока хронична заболеваемост, 

предполагаща завишени разходи за здравни грижи. 
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трудова заетост в региона 

• Наличие на добре развита инфраструктура в 

област Стара Загора.  

• Наличието на природните дадености – като климат 

и геотермални извори предоставя възможности за 

развитие на възтановително-лечебна и 

рехабилитационна дейност. 

• Наличната материална база и възможностите за 

обумение на квалифицирани кадри предоставят на 

лечебното зеведение добър потенциал за 

стратегическо развитие , в т.ч. и на 

продължителното лечение и долекуване. 

• Възможности за продължителна квалификация на 

медицинските кадри 

• МФ към Тракийския университет 

•Фондове, предоставени от ЕС и други 

международни институции за реализиране на 

проекти и програми в сферата на здравеопазването.  

• 4%  от прегледите в СИМП са на пациенти от 

други области, при 2% пациенти от област Стара 

Загора са прегледани в ЛЗ на други области. 

Същата е тенденцията и при извършването на 

ВСД в СИМП. 

 

• Населението в областта намалява. Променя се 

възрастовата структура с намаляване делът на детското 

население и увеличаване делът на населението над 65 

години. Тези процеси са по-изразени в селата. 

• Висока обща смъртност като в структурата на 

смъртността по причини водещо място заемат 

социално-значими заболявания – сърдечно-съдови и 

онкологични. 

•Установени рискови за здравето фактори в жизнената 

среда.  

•Природни бедствия, аварии и катастрофи могат да 

повлияят на възможността за предприемане на 

необходимите действия и съществуващите планове за 

борба с природните бедствия могат да се окажат 

неадекватни. 

• Възникване на епидемии или пандемии - честотата на  

COVID 19 е над очакваната, но анализирайки клиничните 

протоколи и изхождайки от ежедневното натрупване 

на доказателствени факти бихме могли да споделим, че 

това заболяване ще продължи да се разпространява на 

територията на област Стара Загора, но смъртността 

възникнала като първопричина от вируса през годините 

не би се различавала съществено от смъртността 

отчетена при  останалите респираторни и бактериални 

причинители. 

• Съществуват проблеми при осъществяване 

специализацията на ОПЛ 

• Липсата на специализирани пакети, заплащани от НЗОК 

по повечето дентални специалности, бе предпоставка 

лекарите по дентална медицина с придобита специалност 

различна от орална хирургия и детска дентална медицина 

да регистрират ИППДП 

• Съотношението на различните специалности не 

съответства напълно на  структурата на заболеваемостта. 

Над 50 % от  лекарите специалисти са на възраст на 55 

години. 

• Недостатъчен брой специалисти с допълнителна 

квалификация ( напр. по Кардиостимулация – експертно 

ниво, със свидетелство за „ Бронхоскопия”) или редки 

специалности ( детска кардиология, детска неврология и 

др.) 
• В период от 10 години ще се стигне до драстично 

намаляване на осигуреността, особено за специалистите 

по здравни грижи, но в известна степен и за лекарите, ако 

броят на млади специалисти постъпващи в системата 

остане същия.  

•  

ВЪТРЕШНА СРЕДА 

Силни страни Слаби страни 
 

• Добре развита здравна мрежа - висока осигуреност 

с първична и специализирана извънболнична и 

болнична помощ и дентална помощ. 

• Наличност на висококвалифицирани медицински 

кадри 

• Добре развити бази за специализация на 

медицинските кадри 

• Налични са специалисти от почти всички 

• При първична медицинска помощ продължава да 

доминира индивидуалната практика като форма на 

организация на работа 

• Средната възраст на ОПЛ в областта е над 50 години.  

• В денталната помощ се регистрира ниско ниво на 

профилактичната дейност, особено за децата 

• специализираните практики са разкрити на територията 

на големите градове или  общинските центрове   

• лекари специалисти в пенсионна и напреднала възраст и 
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специалности по номенклатура 

• ДПБ Раднево, обслужваща пациенти от почти цяла 

южна България 

• Редица специалности – неонатология, детска 

хирургия, детска ортопедия, инфекциозни и 

детски инфекциозни болести, неврохирургия и 

кардиология са с междуобластно значение 

• Наличие на РЦТХ 

• Липсват критерии за достатъчност сме на мнение, 

че броят на разкритите и функциониращи аптеки в 

област Стара Загора е достатъчен за осигуряване 

нуждите на населението от фармацевтични 

продукти и изделия 

 

 

 

не работят със съответната натовареност 

• РЗОК няма договор по следните пакети в СИМП: 

 Паразитология / код.16 / 

 Гръдна хирургия / код.27 / 

 Клинична токсикология / код.37/ 

 Детска психиатрия / код.38 / 

 Детска ревматология / код.39/ 

 Имунология / код 45/ 

 Детска хематология / код 51/ 

 Ангеология / код.73/ 

• Съществуват потребности от специализираната 

неотложна извънболнична помощ,  

• Разкрити легла за дългосрочни грижи са ниска 

използваемост или без дейност 

• Освен палиативната грижа има потребност от 

дългосрочна грижа с провеждане на рехабилитация 

основно за пациенти в напреднала възраст  - след тежки 

операции, счупвания на крайници и др. Рехабилитацията 

по клинична пътека е с ограничено времетраене и след 

приключването и близките не могат да осигурят 

необходимата грижа в домашни условия, като отново 

единствена алтернатива остава приемът в хоспис. 

 

 

НА ОСНОВАТА НА ИЗВЪРШЕНИЯ АНАЛИЗ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА СЕ ОЧЕРТАВАТ СЛЕДНИТЕ 

ПРИОРИТЕТНИ ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ: 

 

А. Изводи и основни демографски проблеми, които имат пряко отношение към 

системата на здравеопазване и потребностите от здравни услуги са: 

 

 Общите демографски тенденции в област Стара Загора са идентични с тези за 

страната като цяло - ниска раждаемост, висока обща смъртност, отрицателен естествен 

прираст. Тези процеси са по-изразени в селата. 

 Населението в областта намалява. Променя се възрастовата структура с 

намаляване делът на детското население и увеличаване делът на населението над 65 години. 

Тези процеси са по-изразени в селата. 

 В структурата на смъртността по причини водещо място заемат социално-значими 

заболявания – сърдечно-съдови и онкологични. Висока заболеваемост и смъртност от 

заболявания с голяма социална значимост - хипертонична болест, исхемична болест на 

сърцето (миокарден инфаркт), мозъчно-съдова болест (мозъчен инсулт), някои форми на 

онкологични заболявания и др. На практика тази група болести има основно значение в 

структурата на заболеваемостта, както и сред причините за смърт.  

 

Б. Спешна медицинска помощ 

 

От направения анализ за обезпечеността и дейността на спешната помощ се установи, 

че е необходимо: 



Бизнес програма за 2021-2023 г. на УМБАЛ  „Проф. д-р Ст. Киркович” АД                  
28 

 Да се окомплектоват с човешки и материално-технически ресурси всички ФСМП 

с минимум два екипа на смяна.  

 

В. Специализирана медицинска  

Област Стара Загора разполага с достатъчен брой лекари – специалисти в СИМП по 

почти всички специалности. Съотношението на различните специалности не съответства 

напълно на  структурата на заболеваемостта. По някои специалности се обслужват и 

пациенти от други области. 

По тези специалности следва да се отчете спецификата за областта и  като потребност 

да се отрази броят, получен при изчисление на база брой извършени прегледи в СИМП. 

Не е добра координацията между извънболничната (първична и специализирана) и 

болничната помощ, което затруднява приемствеността в наблюдението и лечението на 

болните. Съществуват проблеми при осъществяване специализацията на ОПЛ. В денталната 

помощ се регистрира ниско ниво на профилактичната дейност, особено за децата. 

 

Г. Болнична помощ 

 
Графика 38 

 

 Един от основните проблеми, породени от застаряването на населението у нас, 

е нарастването на патологията, свързана с напредналата възраст. Най-висока е и 

хоспитализираната заболеваемост във възрастовата група над 65 години. 

 В структурата на смъртността по причини водещо място заемат 

социално-значими заболявания – сърдечно-съдови и онкологични. 

 Нарастват болестността и заболеваемостта от злокачествени новообразувания и 

честотата на регистрираните онкологични заболявания запазва тенденцията си за 

повишаване през последните години. Плавно се повишава и честотата на новооткритите 

случаи.  

 Броят на болните с психични заболявания през последните години 

нараства. Това се обяснява с динамичните промени в социалното и икономическо развитие 

на страната, алиенацията и трудната адаптация на някои членове на обществото.  

 Нарастване на случаите с политравми и социално значими заболявания, 

причинени от висок професионален риск, риск от производствени аварии и транспортен 

травматизъм, поради наличие на производствени структури от военно промишлен комплекс - 

фирма "Арсенал"- подрайон Казанлък, енергетика - Енергиен комплекс "Марица Изток" - 

Раднево - Гълъбовски подрайон; Автомагистрала „Тракия” "- подрайони Стара Загора и 

Чирпан; Подбалканския път и  Прохода на републиката и „Шипка"- подрайон Казанлък. В 
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големите рискови производствени структури, ежедневно се наблюдава махаловидна 

миграция от няколко съседни области. 

3. Преструктуриране на лечебните заведения в отдалечените и труднодостъпни  

райони в областта с компактно ромско и застаряващо  население - подрайони Чирпан, 

Гълъбово и община Казанлък, за осигуряване на равен достъп на хората до медицинска 

помощ, адекватна на техните здравни потребности при наличие на структури, предлагащи 

такава болнична медицинска помощ. 

 

Установените факти подкрепят становището, че здравето на населението е 

многофакторно обусловено явление. От една страна, то зависи от подобряването на 

благосъстоянието и повишаването на здравната култура, с оглед възможности за 

здравословен избор на начин на живот, от друга - от състоянието на здравната система, 

достъпа до качествени здравни услуги и не на последно място - от успешното 

междусекторно сътрудничество. Поради изключително голямото разнообразие на 

социалните детерминанти, определящи здравето на всяка нация, партньорството и 

междусекторното сътрудничество са от изключително значение за постигане на успехи в 

опазването и подобряването здравето на населението. Това е необходимия отговор и на 

системата на здравеопазване, чрез предоставянето на равен достъп до обществените и 

индивидуални медицински услуги.   

 

За опазване и подобряване здравето на населението и осигуряване на качествено 

медицинско обслужване, съответно на потребностите му, на основата на изведените 

приоритети и в рамките на нормативно определените правомощия на РЗИ се определят 

следните СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 

 

1. Опазване и подобряване здравето на населението относно социално-значимите 

хронични незаразни болести. Поставяне на акцент върху здравето на децата,  бъдещите 

майки и рискови групи. 

2. Оптимизиране на здравната система на областно ниво в съответствие с потребностите 

на населението въз основа на оценка на здравно-статистически данни с цел осигуряване на 

адекватни и качествени здравни услуги и подобрен достъп на населението до тях. 

3.  

ТЕНДЕНЦИИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ 3 ГОДИНИ СЛЕДВА ДА БЪДАТ НАСОЧЕНИ 

КЪМ: 

 

1. ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ 

 

 Развитие и съсредоточаване на високотехнологични диагностични и 

лечебни  дейности в една болница на територията на областта с оглед изграждането на 

комплексност и своевременост на здрпавната услуга; 

 Общинските болници следва да бъдат адаптирани към осигуряване на 

неотложна и рехабилитационна помощ на населението от област Стара Загора; 

 Изграждане на център за въздушен транспорт на територията на УМБАЛ за 

Югоизточна България; 
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 Изграждане на център за комуникация между отделните лечебни заведения 

в УМБАЛ; 

 Изграждане на единни център за пренос и анализ на рентгенологични и 

патохистологични данни, обхващащ лечебните заведения в област Стара Загора; 

 Повишаване на квалификацията на кадрите по съответните медицински 

направления чрез: 

 Изграждане на център за обучение на кадри за оказване на неотложни 

спешни състояния; 

 Изграждане и създаване на регионален център за повишаване на 

квалификация на кадрите в системата на здравеопазването от Югоизточна България; 

 Синхронизиране на системите за оценка и контрол на заболяванията с 

Европейските клинични практики.   

 

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА 
УМБАЛ „ПРОФ Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ”  

АД   /2014-2020г/ 

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ 

Университетска Многопрофилна  болница за активно лечение “Проф. Д-р Ст. 

Киркович”- АД  гр. Стара Загора има ясна формулирана мисия. Като лечебно заведение за 

болнична помощ тя предоставя качествено и еднакво достъпно медицинско обслужване на 

нуждаещите се, осъществявайки дейност, насочена към промотивни, диагностични, лечебни, 

рехабилитационни и други услуги за запазване на здравето и повишаване  качеството на 

живот, или възможното намаляване страданията на  пациентите с онкологични забалявания, 

при които медицинските интервенции могат да забавят развитието на болестта или  облекчат 

нейното протичане.  

За осъществяването на тези дейности лечебното заведение провежда ясна 

политика,която  лесно и достъпно достига до  потребителите на  медицински услуги. 

Лечебното заведение гарантира провеждането на комплексно лечение на пациентите си и 

има основни цели,които са свързани с провеждането  на здравна стратегия на регионално и 

национално ниво: 

 осъществяване на диагностично-  лечебни дейности за възстановяване на здравето; 

 създаване на условия за постигане на намаление на смъртността,чрез професионална 

работа в  лечебен план; 

 намаляване на други неблагоприятни последици от факторите на околната среда: лошо 

физическо здраве,лошо социално положение; 

 подобряване качеството на медицинските услуги и интервенции, и спазване на 

изискванията  на медицинските стандарти; 

 прецизиране и намаляване  на  рехоспитализациите; 

 промотивна дейност сред населението; 

 обучение на студенти по акридитирани медицински специалности; 
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 обучение на специализанти и докторанти по акредитирани медицински специалности и 

направления и стремеж към  постигане на европейски стандарти в обучението и 

лечението на социално значимите заболявания. 

 

През изтеклите периоди основните усилия на всички служители в УМБАЛ "Проф. Д-р 

Стоян Киркович "АД гр. Стара Загора са били насочени към достигане и покриване 

изискванията, нуждите и очакванията на пациентите, потърсили медицинска помощ чрез 

своевременност, достъпност, адекватност и качество на медицинската услуга, както и 

стриктно  спазване изискванията  на медицинските стандарти. 

За постигане на набелязаните цели УМБАЛ "Проф. Д-р Ст.Киркович"-АД гр. Стара Загора е 

изпълнявала  определените насоки за развитие, които включват: 

 подобряване на качество на медицинските дейности; 

 осигуряване на достъп до медицинските дейности; 

 подобряване на материалната база; 

 окомплектоване с необходимата медицинска апаратура и замяна на амортизираната 

такава; 

 своевременно осигуряване с лекарства и консумативи; 

 усъвършенстване и повишаване квалификация на  работещите в лечебното заведение 

лекари и медицински специалисти; 

 осигуряване на финансови ресурси; 

 управление на лечебното заведение така, че да се гарантира  постигане  на устойчивост и 

конкурентноспособност в  пазарни условия. 

 

ЦЕЛИТЕ НА УМБАЛ"ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ"-АД ГР. СТАРА ЗАГОРА СА: 

 осъществяване на диагностично-лечебни дейности за възстановяване на здравето; 

 създаване на условия за постигане намаление на смъртността, чрез професионална работа 

в лечебен план; 

 подобряване качеството на медицинските услуги и интервенции, и спазване на 

изискванията на медицинските стандарти; 

 намаляване на други неблагоприятни последици от факторите на околната среда: лошо 

физическо здраве, лошо социално положение, намалена трудоспособност; 

 управление на болницата за утвърждаването й като предпочитаното лечебно заведение на 

територията на областта. 

 промотивна дейност; 

 обучение на кадри в съответствие с нормативната уредба  по акредитирани медицински 

специалности. 

Дейността на дружеството се осъществява на основание чл.46 ал.2 от Закона за 

лечебните заведения.  

УМБАЛ”Проф.Д-р Стоян Киркович” АД Стара Загора осъществява лечебна 

дейност в следните направления: 

1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се 

постигне в условията на извънболнична помощ 

2. Рехабилитация 



Бизнес програма за 2021-2023 г. на УМБАЛ  „Проф. д-р Ст. Киркович” АД                  
32 

3. Родилна помощ 

4. Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална 

медицина от други лечебни заведения 

5. Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия, 

съгласно действащото в страната законодателство 

6. Учебна и научна дейност 

7. Трансплантация на органи, тъкани и клетки: Вземане и експертиза на органи 

(откриване, установяване и поддържане на жизнени функции на потенциален донор с 

мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация. 

Присаждане на костно-сухожилна тъкан. Присаждане на очна роговица, амниотична 

мембрана.  

8. Диспансеризация по следните медицински специалности: 

 

1.       Акушерство и гинекология 24.    Неврохирургия 

2.       Анестезиология и интензивно 

лечение 25.    Неонатология 

3.       Вирусология 26.    Нервни болести 

4.       Вътрешни болести 27.    Нефрология 

5.       Гастроентерология 28.    Образна диагностика 

6.       Гръдна хирургия 29.    Обща и клинична патология 

7.       Детска ендокринология 30.    Медицинска онкология 

8.       Детска клинична хематология и 

онкология 31.    Медицинска паразитология 

9.       Детска неврология 32.    Медицинска генетика 

10.   Детска нефрология и хемодиализа 33.    Ортопедия и травматология 

11.   Детска пневмология и фтизиатрия 34.    Очни болести 

12.   Детска хирургия 35.    Педиатрия 

13.   Ендокринология и болести на 

обмяната 36.    Пневмология и фтизиатрия 

14.   Инфекциозни болести 37.    Професионални заболявания 

15.   Кардиология 38.    Психиатрия 

16.    Клинична алергология 39.    Ревматология 

17.    Клинична имунология 40.    Спешна медицина 

18.    Клинична лаборатория 41.    Съдебна медицина 

19.    Клинична токсикология 42.    Съдова хирургия 

20.    Клинична хематология 43.    Урология 

21.    Кожни и венерически болести 44.    Ушно-носно-гърлени болести 

22.    Лъчелечение 

45.    Физикална и 

рехабилитационна медицина 

23.    Микробиология 46.    Хирургия 
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ЛЕЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В КЛИНИКИТЕ, ОТДЕЛЕНИЯ И 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧНИ СТРУКТУРИ, С НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ И ПО 

СПЕЦИАЛНОСТИ, КАКТО СЛЕДВА: 

Клиники и/или отделения с легла: 

1. Клиника по кардиология -с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение 

на утвърдения Медицински стандарт „Кардиология"; 

1а. в клиниката се осъществява дейност по обща кардиология в изпълнение на 

медицинския стандарт „Кардиология"; 

16. в клиниката се осъществява дейност по инвазивна кардиология в 

изпълнение на медицинския стандарт „Кардиология"; 

1в. в клиниката се осъществява дейност по неинвазивна кардиология в 

изпълнение на медицинския стандарт по „Кардиология"; 

1г. в клиниката се осъществява дейност по интензивно лечение на сърдечно-

съдовите усложнения и контрол върху критични нарушения на хемодинамиката в 

изпълнение на медицинския стандарт „Кардиология"; 

1д. в клиниката се осъществява дейност по кардиостимулация, имплантиране на 

кардиовертер-дефибрилатори, ресинхронизиращо лечение в изпълнение на 

медицинския стандарт „Кардиология"; 

1е. в клиниката се осъществява дейност по медицинската специалност 

Ревматология, отговаряща на II (второ) ниво компетентност в изпълнение на 

медицинския стандарт „Ревматология"; 

Клиника по професионални болести - с III (трето) ниво на компетентност в 

изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Професионални болести"; 

Първа вътрешна клиника-с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на 

утвърдения Медицински стандарт по „Вътрешни болести"; 

3а.в клиниката се осъществява дейност по медицинската специалност 

Нефрология отговаряща на III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на 

утвърдения медицински стандарт „Нефрология"; 

Зб.в клиниката се осъществява дейност по медицинската специалност 

Пневмология и фтизиатрия отговаряща на III (трето) ниво на компетентност в 

изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия "; 

4. Клиника по ендокринология и болести на обмяната III (трето) ниво на 

компетентност визпълнение на утвърдения медицински стандарт „Ендокринология 

и болести на обмяната"; 

5.Клиника по педиатрия - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на 

утвърдения медицински стандарт „ Педиатрия"; 

5а. в клиниката се осъществяват дейности и по медицинските специалности 

детска клинична хематология и онкология, детска ендокринология и болести на 

обмяната, детска пневмология и фтизиатрия и детска нефрология и хемодиализа, 

отговарящи на III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения 

медицински стандарт „Педиатрия"; 

6. Клиника по нервни болести - с II (второ) ниво на компетентност в 

изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Нервни болести"; 

7. Клиника по ортопедия и травматология - III (трето) ниво на компетентност 

в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Ортопедия и травматология"; 
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8. Клиника по ушно-носно-гърлени болести - с III (трето) ниво на 

компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Ушно-носно-

гърлени болести"; 

9. Клиника по хирургични болести - с III (трето) ниво на компетентност в 

изпълнение на утвърдените „Общи медицински стандарти по хирургия, 

неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска 

хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна 

хирургия"; 

9а. Отделение по интензивно лечение - с II (второ) ниво на компетентност в 

изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение"; 

10. Клиника по обща и оперативна хирургия - с III (трето) ниво на 

компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Общи 

медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 

кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и 

естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия"; 

10а. в клиниката се осъществява дейност по медицинската специалност Детска 

хирургия, отговаряща на II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на 

утвърдения медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, 

неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска 

хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна 

хирургия"; 

11. Клиника по урология - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на 

утвърдения медицински стандарт „ Урология"; 

12. Клиника по гръдна хирургия - с III (трето) ниво на компетентност в 

изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Гръдна хирургия"; 

13. Клиника по съдова хирургия - с III (трето) ниво на компетентност в 

съответствие с утвърдените „Общи медицински стандарти по хирургия, 

неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска 

хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна 

хирургия"; 

14. Клиника по кожни и венерически болести - с III (трето) ниво на 

компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт "Кожни и 

венерически болести"; 

15. Клиника по неонатология - с III (трето) ниво на компетентност в 

изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Неонатология"; 

16. Клиника по акушерство и гинекология - с III (трето) ниво на 

компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Акушерство и 

гинекология"; 

17. Клиника по инфекциозни болести - с III (трето) ниво на компетентност в 

изпълнение на утвърдения медицински стандарт "Инфекциозни болести"; 

18. Клиника по неврохирургия - с II (второ) ниво на компетентност в 

изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Неврохирургия"; 

19. Клиника по анестезиология и интензивно лечение - с III (трето) ниво на 

компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Анестезия и 

интензивно лечение"; 
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19.а в клиниката се осъществява дейност по медицинска специалност Клинична 

токсикология, отговаряща на II (второ) ниво на компетентност, в изпълнение на 

медицински стандарт „Клинична токсикология"; 

20. Отделение по клинична хематология - с III (трето) ниво на 

компетентност, в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Клинична 

хематология"; 

20а. в отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност 

„Медицинска онкология", отговаряща на II (второ) ниво на компетентност, в 

изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Медицинска онкология"; 

21. Отделение по гастроентерология - с III (трето) ниво на компетентност в 

изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Гастроентерология"; 

22. Отделение по очни болести - с II (второ) ниво на компетентност, в 

изпълнение на утвърдения медицинска стандарт „Очни болести"; 

23. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина - с III (трето) 

ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт 

„Физикална и рехабилитационна медицина"; 

24. Отделение по психиатрия - с II (второ) ниво на компетентност, в 

изпълнение на утвърдения медицинска стандарт „Психиатрия"; 

25. Отделение по лъчелечение - с II А (второ) ниво на компетентност, в 

изпълнение на утвърдения медицинска стандарт „Лъчелечение"; 

26. Спешно отделение - с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на 

утвърдения медицински стандарт „Спешна медицина". 

Клиники / Отделения без легла: 

1. Клиника по обща и клинична патология - в изпълнение на утвърдения 

медицински стандарт„Клинична патология"; ' 

2. Отделение по хемодиализа - с II (второ) ниво на компетентност в 

изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Диализно лечение"; 

3. Отделение по образна диагностика - с II (второ) ниво на компетентност в 

изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Образна диагностика; 

4. Отделение по съдебна медицина 

Клинико-диагностични структури: 

Клинична лаборатория - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение 

на утвърдения медицински стандарт „Клинична лаборатория"; 

Лаборатория по микробиология - с III (трето) ниво на компетентност в 

изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Микробиология"; 

2а. микробиологичната лаборатория осъществява дейност и като лаборатория 

по туберкулоза отсредно ниво в изпълнение на медицинския стандарт 

„Микробиология". 

3. Лабораторията по вирусология - с II (второ) ниво на компетентност в 

изпълнение на медицински стандарт „Вирусология"; 

4. Лаборатория по клинична имунология - с II (второ) ниво на 

компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Клинична 

имунология"; 

5. Лаборатория по медицинска паразитология в изпълнение на утвърдения 

медицински стандарт „Медицинска паразитология"; 
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6. Лаборатория по медицинска генетика -в изпълнение на утвърдения 

медицински стандарт „Медицинска генетика". 

Клиники и/или отделения за продължително лечение или рехабилитация: 

1. Отделение за продължително лечение по пневмология и фтизиатрия, 

вътрешни болести, гастроентерология, кардиология, клинична хематология, 

медицинска онкология, нервни болести и ревматология; 

2. Отделение за продължително лечение по хирургия, неврохирургия, 

гръдна хирургия, съдова хирургия, ортопедия и травматология, акушерство и 

гинекология-за гинекология. 

        АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ 

Структура на основния капитал 

Структура на основния капитал към 31.12.2020 г. 

На 15.07.2020  е извършено вписване промяна на основния капитал на дружеството и той е 

увеличен с 1277700 лв. и към края на отчетния период, същият е в размер на 18469570 лв.    
таблица 1 

 
 

На  20.07.2020 г.  е проведено редовно Общо събрание на акционерите на което е 

взето решение за разпределение на реализираната печалба за 2019 г., като  с 10 % от 

печалбата се попълват Законовите резерви на дружеството в размер на  237165.25 лв., а 

останалата част се покриват натрупаните загуби от минали години (2134487.29 лв.) 

След извършените промени, законовите резерви на дружеството към края на отчетния 

период са в размер на  354997.44 лв. 

След извършените промени, натрупаните загуби от минали години към края на 

отчетния период са в размер на  31549457.25 лв. 
 

 

Участие 

%

Участие 

%

Брой 

акции

Брой 

акции

Номинална 

стойност 

(лв.)

Номинална 

стойност 

(лв.)

2020 2013 2020 2020 2020 2013

Държава 88.11 81.33 1627437 956106 16274370 9561060

Община Братя Даскалови 0.35 0.55 6414 6414 64140 64140

Община Гълъбово 0.53 0.83 9747 9747 97470 97470

Община Казанлък 2.61 4.09 48130 48130 481300 481300

Община Мъглиж 0.42 0.66 7725 7725 77250 77250

Община Опан 0.14 0.21 2522 2522 25220 25220

Община Павел баня 0.5 0.79 9297 9297 92970 92970

Община Раднево 0.79 1.24 14635 14635 146350 146350

Община Стара Загора 5.36 8.43 99069 99069 990690 990690

Община Чирпан 0.85 1.34 15709 15709 157090 157090

Община Гурково 0.18 0.29 3371 3371 33710 33710

Община Николаево 0.16 0.25 2901 2901 29010 29010

Всичко основен капитал: 100 100 1846957 1175626 18469570 11756260

Акционери
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УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО  

УМБАЛ „Проф д-р Стоян Киркович” АД, Стара Загора е  акционерното дружество като 

органите на управление са: 

1. общо събрание на акционерите в което участвуват държавата и единадесет общини; 

2. съвет на директорите. 

Съставът на съвета на Директорите  е  както следва: 

Председател - Филка Симеонова,  

Изпълнителен Директор - проф. д-р Йовчо Йовчев,д.м.     и  

член на Съвета на директорите - Проф.д.в.м.н. Иван Въшин.  

Членовете на СД не участват в други организации и структури съгласно чл.247 ал.2 от 

Търговския закон и не са сключвали договори по чл. 240 б от ТЗ 

ЧОВЕШКИ РЕСУРИ 

Таблица 2 

 

 

 

 За периода 2014-2020 г. висшия медицински персонал е намалял с 42 човека или 

15.58%. Средно-списъчният брой на медицинските специалисти е намалял с 200 души или 

39.10% през 2020 г. спрямо 2014 г. Другият персонал за същия период е намалял с 74 души 

(18.3%), от тях – санитарите са с 50 души по-малко или 19%. 

 

      Средно списъчен брой за дружеството 

 
Таблица 3 

 

    
Спрямо 2014 г. средно-списъчният брой на персонала към 31.12.2020 г. е намалял с  323 

души (26.82%)  

 
 

Персонал по вид- ср. списъчен брой Към 31.12.2020 Към 31.12.2014

Висше медицинско образование 227.72 269.75

Висше немедицинско образование 12.27 19.5

Медицински специалисти 310.5 511

Друг персонал 330.04 404

  В т. ч.

  Санитари 215.13 265

  Здравни асистенти 23.75 0

ОБЩО ЗА УМБАЛ-АД 880.53 1204.25

Показатели Към 31.12.2020 Към 31.12.2014

Средносписъчен брой на персонала 881 1204
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СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА 

 
Спрямо 2014г  средната месечна работна заплата през 2020 г в Дружеството е 

нараснала с 629.57 лв и  в края на отчетния период възлиза на 1382.86 лв.  В относителен 

размер увеличението е с 83,57 %, което надвишава процента на нарасване на минималната 

заплата за страната за разглеждания период  от шест години (79.41%).  

Средната месечна работна заплата към 31.12.2020 г. на висш медицински персонал 

спрямо 2014 г е увеличена с 827,32 лв. (73,10%) и е в размер на 1959.12 лв.  

Средната месечна работна заплата на медицинските специалисти към 31.12.2020 г. е 

1445.90 лв. и е нараснала с 726,09 лв. (100%) спрямо 2014 г. Средната месечна 

работна заплата на друг персонал за 2020 г. е 942.31 лв. и спрямо 2014 г. е 

увеличена с 413.03 лв. (78,03%). 

 
Таблица 4 

 

 

 

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ 

УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович"-АД гр. Стара Загора обслужва населението на 

Старозагорска област, равняващо се на около 325 000 и структурирано в 11 общини: Стара 

Загора, Казанлък, Чирпан, Гълъбово, Павел баня, Опан, Мъглиж, Гурково, Николаево, 

Раднево и Братя Даскалови, а по  редица специалности – неонатология, детска хирургия, 

детска ортопедия, инфекциозни и детски инфекциозни болести, неврохирургия и 

кардиология е с междуобластно значение. 

Основните договори, с които се финансира дейността на дружеството, са с Националната 

здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазване. 

Висш мед.персонал
Медицински 

специалисти
Друг персонал

Към 31.12.2020 1382.86 1959.13 1445.90 942.31

Към 31.12.2014 753.29 1131.81 719.81 529.28

година
Средна месечна 

работна заплата - 

Общо

Средна брутна работна заплата по категории

Към 31.12.2020 Към 31.12.2014

1383

753
881

1204

Средно месечна работна заплата и средно 
списъчен брой

Средна месечна работна заплата Средно списъчен брой
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Медицинската дейност на лечебното заведение се осъществява  чрез планов и спешен 

порядък в т.ч. републиканска консултативна помощ за Югоизточна България за всички 

многопрофилни лечебните заведения. 
         

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

Анализ на  задължения към доставчици 

Наличните задължения към доставчици в хил. лв. и тяхното изменение към 

края на отчетните периоди е както следва: 
 
Таблица 5 

Показатели 
Задължения към 

31.12.2020 г. 

Задължения към 

31.12.2014г. 

Задължения към доставчици 7259 20 553 

в това число      

Задължения за медикаменти 3096 9 343 

Задължения за консумативи 1711 4 900 

Задължения за вода,горива, енергия 236 2 636 

Задължения за храна 10 142 

Задължения за други материали 11 193 

Задължения за придобиване на ДМА 472 332 

Други задължения - външни услуги 1723 2 754 

 
Към 31.12.2020 г. задълженията към доставчици са в размер на 7 259 хил. лв., като 

същите са намалели с 13 294 хил. лв. спрямо същия период на 2014 г. или с 64,68%.  

В процентно съотношение най-голямо намаление в края на 2020 г спрямо 2014 г. се 

отчита намаление на задълженията за храна – 92,96%, други материали – 91,71%, 

задълженията за вода, горива и енергия – 91,04%, медикаменти – 66,86% и консумативи – 

65.12%. /таблица 14/ 
 

Tаблица 6 

Показатели 
Задължения към 

31.12.2020 г. 

Задължения към 

31.12.2014г. 

Общ размер към доставчици 5895 19805 

в това число      

Просрочени задължения за медикаменти 2519 9041 

Просрочени задължения за медицински консумативи 1446 4755 

Просрочени задължения за вода,горива, енергия 141 2440 

Просрочени задължения за храна 8 141 

Просрочени задължения  за други материали 11 184 

Просрочени задължения  за придобиване на ДМА 123 332 

Просрочени задължения  за външни услуги 1647 2617 
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Абсолютният размер на просрочените задължения към доставчици към 31.12.2020 г. е 

намален с 13 910  хил. лв. (70.23%) спрямо 2014 г. Спрямо 2014 г., намаление на 

просрочените задължения през 2020 г. има при медикаментите – с 6522 хил. лв. (72.13%), 

медицинските консумативи – с 3309 хил. лв. (69.59%), ел.енергия, вода, горива – с 2299 хил. 

лв. (94,22%), материали – с 171 хил. лв. (92,93%), външни услуги-с 970 хил. лв. (37%) и др.  

 

АНАЛИЗ  НА ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 
Таблица 7 

Други задължения Към 31.12.2020 Към 31.12.2014 

Задължения към персонала 1270 967 

Зад. към персонала комп. отпуски 1106 582 

Задължения към осиг. предпр. 498 361 

Зад. осигуровки за комп. отпуски 218 137 

Данъчни задължения 2307 618 

Други задължения 331 322 

Задължения за увеличаване на капитала 3410 165 

Лихви, неустойки  831 1561 

Провизии за пенсионни задължения към персонала 
1492 989 

Общо: 11463 4141 

 
Към 31.12.2020 г. общото равнище на другите задължения е нараснало с 7322 хил. 

лв. или с 177%. 

 

През 2020 г продължава тенденцията за намаляване на нивото на задълженията 

към доставчиците, в т. ч. на просрочените задължения към доставчици.  

 

ВСИЧКО ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
Таблица 8 

Задължения Към 31.12.2020 Към 31.12.2014 

Задължения към доставчици 7259 20 553 

Задължения към персонала 1270 967 

Зад. към персонала комп. отпуски 1106 582 

Задължения към осиг. предпр. 498 361 

Зад. осигуровки за комп. отпуски 218 137 

Данъчни задължения 2307 618 

Други задължения 331 322 

Задължения за увеличаване на капитала 3410 165 

Лихви, неустойки  831 1561 

Провизии за пенсионни задължения към персонала 
1492 989 

Общо: 18722 26255 
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Към 31.12.2020 г. общият размер на всички задължения на Дружеството спрямо 

същия период на 2014 г. е намален с 7533 хил. лв. или с 28.69%. 

  

Към края на 2019 г. всички просрочени задължения на УМБАЛ Проф. Д-р Стоян 

Киркович АД към НАП бяха изплатени и изпълнителното дело беше прекратено, а 

сметките са освободени в началото на януари 2020 г. Вдигнати бяха и всички запори върху 

сметките на Дружеството, наложени от основни доставчици. 

  

С основните доставчици, към които дружеството има значителни просрочени 

задължения, датиращи от 2013г. насам, са сключени споразумения за поетапно погасяване, а 

при тези, които имат изпълнителни дела, сумите регулярно се погасяват чрез прихващания 

от вземанията от РЗОК.  
 

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ОТ ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 

 

                                                  ПРИХОДИ 
Таблица 9 

Видове приходи 2020 г. 2014 г. 

Всичко приходи: 35 277 22 875 

В т. ч.     

Медицински услуги по договор с НЗОК 26 759 20169 

Медицински услуги по договор с МЗ 2 076 601 

Други медицински услуги 1 820 468 

Други приходи 842 628 

Приходи от дарения-финансиране 3 780 1009 

 
 

Общият размер на приходите към 31.12.2020 г. е нарастнал с 12 402 хил. лв. спрямо 

същия период на 2014г. или 54.22% – от 22 875 хил. лв на 35 277 хил. лв.  

Приходите от РЗОК през 2020 г. са нараснали с 6 590 хил.лв. (32,67%) повече в 

сравнение с 2014 г  

                                                 
Разходи 

Таблица 10 

  

Показатели 2020 г. 2014 г. 

Разходи общо 28 954 26 677 

 

 
Общият размер на разходите към 31.12.2020 г. е нараснал с  6.693%.лв спрямо 2014 г. 

или  в цифрово изражение, това е увеличение с 1 768 хил. лв.  

 

 



Бизнес програма за 2021-2023 г. на УМБАЛ  „Проф. д-р Ст. Киркович” АД                  
42 

 Разходи за материали   

Таблица 11 

Вид разход 2020 г. 2014 г. 

Разходи за материали 6 789 6 847 

В т. ч.     

Лекарства 2374 2015 

Консумативи 3001 2547 

Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия 1089 1527 

     Ел. Енергия 520 733 

     Вода 195 304 

     Горивни, смазочни материали и пароподаване 374 490 

Храна за болни 98 281 

 
Общият размер на разходите за материали към 31.12.2020г. е нараснал с 58 хил. лв. 

(0,85%) спрямо същия период на 2014 г. 

През 2020 г. спрямо 2014 г. разходите за лекарства са нарастнали с 359 хил. лв. /17.82%/, 

като същата тенденция се отчита и при анализа за разходите за консумативи, които  са 

увеличени  с 454 хил.лв. /18%/.  Сумарно разходите за вода, горива и ел. енергия за отчетния 

период намаляват с 438 хил. лв.или /28,68%/  през 2020 г. спрямо 2014г. Значителен е спада в 

разхода за храна за болни през 2020 г. спрямо 2104 г. – с 183 хил. лв. (65,12%).  

 
В следствие на проведените мероприятия за снижаване на разходите, разходите за ел. 

енергия и вода са с трайна тенденция за снижаване. 

2020 г.

2014 г.

6
7
8
9

6
8
4
7

3299
4562

Разходи за материали общо, в т.ч. за лекарства и консумативи в хил. 
лв.

Разходи за материали общо В т. ч. за лекарства и консумативи
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Разходите за храна на болни през годините до края 2020г също е с отчетлива тенденция 

към ежегодно намаляване. 

 

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 
Таблица 12 

Вид разход 2020 г. 2014 г. 

Разходи за външни услуги 1 420 1 408 
 

Общият размер на разходите за външни услуги към 31.12.2020 г. се е увеличил 

незначително  с 12 хил. лв. /0,78 %/ спрямо същия период на 2014 г. Най-голям дял в това 

увеличение имат разходите за юридически услуги – 45 хил. лв.  и  поддръжка  на оборудване 

и софтуер – ръст от 32 хил. лв. (107%), както и разходите за медицински услуги – с 228 хил. 

лв. (110%). Разходът за поддръжка на апаратура и оборудване бележи значителен спад – 24 

хил. лв. (21,62%).  

                                                РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ  
 

Таблица 13  

 

Вид разход 2020 г. 2014 г. 

Разходи за амортизации 1 072 1 502 

 
Разходите за амортизации  за 2020г. са намалели с 430 хил. лв. (28,63%) спрямо 2014 г.  

                               

 
     РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ 

 
Таблица 14 

Вид разход 2020 г. 2014 г. 

Разходи за персонал 17 938 13 698 

0

200

400

600

800

2020 г. 2014 г.

Разходи за материали - ел. енергия в хил. лв.

Ел. Енергия Вода
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Към 31.12.2020 г.  размерът на разходите за персонал е нараснал с  4 240 хил. лв. или 

30.95% спрямо 2014 г. Извършвано е увеличение на основните месечни възнаграждения на 

персонала през изтеклите години, като тази тенденция датира от 2018г. и въвеждане на 

допълнително трудово възнаграждение, свързано с епидемиологичната обстановка в 

страната от началото на 2020 г. Това се дължи на увеличената средна работна заплата с 

827,32 лв. (73,10%)  спрямо същия период на 2014г. (от 753,29 лв. на 1382,86 лв.).  

 

ДРУГИ РАЗХОДИ    
Таблица 15 

 

Вид разход 2020 г. 2014 г. 

Други разходи   1 119 1065 

 

Към 31.12.2020 г общият размер на другите разходи е увеличен с 54 хил. лв. или 

5,12% спрямо 2014 г.   

 

ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ 
Таблица 16 

Вид разход 2020 г. 2014 г. 

Финансови разходи   535 1 972 

 
Финансовите разходи към 31.12.2020 г. са намалели с  72.87% или с 1 437 хил. лв по-

малко спрямо същия период на 2014 г. 

През последните години разходите за лихви и неустойки във връзка с просрочени 

задължения към доставчици са неразделна част в общите разходи, но беше налице трайна 

тенденция  тези разходи да намаляват с всяка изминала година.  

 

 ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ  ЗА ИЗМИНАЛИЯ ПЕРИОД 
 

Таблица 17 

Показатели 

2020 г. 2014 г. 

Счетоводен резултат  печалба+/загуба- 6 323 -3 724 

 
 

За 2020 г. дружеството реализира счетоводна печалба в размер на 6 323 хил. лв. 

спрямо загуба от 3 274 хил. лв. за 2014 г.  

 Дружеството за трета поредна година запазва тенденцията за постигане на 

положителен финансов резултат (печалба) в резултат на отчетената през годините дейност, 
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като по този начин се предоставя възможност да се генерират положителни парични потоци, 

които да се използват за погасяване на просрочени през годините задължения; 

 Обаче,  общият размер от просрочени задължения остава значително висок. 

Тенденцията е двупосочна: намаляване на просрочените задължения към доставчици и 

същевременно регулярно покриване на месечните разходи с цел намаляване на просрочените 

задължения в края на всеки отчетен период; 

 Независимо от постигнатите резултати остава рискът за недостигът или 

липсата на свободен паричен ресурс, с който да се обезпечава текущата дейност., 

 

 

ФИНАСОВИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПЕРИОДА 
2021-2023 Г. 

СГРАДЕН ФОНД 
Дейността на лечебното заведение се извършва в четири основни база в които са 

разположени отделни клиники и отделения. Част от сградите са амартизирани с остарели 

инсталации изградени през миналия век. Това води след себе си извършването на спешни 

ремонти по отоплителна и водна инсталация и генерира след себе си значителни разходи за 

вода. Покривните конструкции са с нарушена цялост, което при промяна ва атмосферните 

условия създава проблеми в някои от помещенията на съотметните клиники и отделения. 

Това наложи предприемането на действия насочени към продължаване на дейностите по 

подобряване на енергийна ефективност на значителна част от основния за лечебното 

заведение сградния фонд, чрез основна реконструкция и изграждане на нова отоплителната 

инсталация. 

Налице е компрометиране на част от операционните зали в лечебното заведение, 

които са били изградени и неремонтирани от 1977г. насам. Продължаване обновяването на 

сградния фонд в клиниките и отделенията, както и основен ремонт и реконструкция  на 

основния операционен блок. 

Иницииран е процесът за освобождавене от собственост на сгради от лечебното 

зеведение, които в годините са се превърнали в неоперативен актив. По този начин се цели 

покриване на част от задълженията към кридитори, обновяване на част от основните 

диагностични звена в лечебното заведение и намаление разходите по данък сгради и 

опазване.  

ЛЕГЛОВИ ФОНД 

Значителни промени в броят на леглата разкрити на територията на болничния 

комплекс не се предвижда за периода 2021- 2023г. Подмяна на леглата по съответните 

категории дейности следва да се извършва единствено в клиники и отделения , претърпели 

основен ремонт или пребазиране.  Инвестицзия вероятно би възникнала по отношение на 

осигуряването на дюшечи и болнично бельо.  

ПЕРСОНАЛ 

Към момента в лечебното заведение работят 980 човека щатен персонал. За изтеклите 

години броят на лицата наети на оснповен трудов догово следва определена ръководна и 
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клинична политика, така че броят на наличния медицински и обслужващ персонал да е 

изцяло адекватен на дейността на всяко клинично или диагностично звено. Във връзка с това 

не следва да се правят значителни промени в посока на нарастване на лицата, наети  на 

основн трудов договор в болницата, а следва да се спазва тенднцията за осигуряването и 

назначаване на млади лица, които да се обучават. В последните години структурата на 

персонала се доближава до тази която е необходима за осъществяване на обичайната му 

дейност.  

Усилията ще са насочени в повишаване и поддържане нивота на квалификацията на 

персонала чрез обучение на кадри на място в акредитирани медицински специалности и 

направления. 

При  категорията медицински специалисти е възможно да има незначителна промяна 

до достигане на нормални нива в съотношение медицински специалисти към лекари. 

За периода 2021 – 2023г се предвижда нарастване на средната работна заплата в 

дружеството на едно лице , като това следва да е с 1.10 пункта на година.  Тук са изключени  

влиянието на допълнителните трудови възнаграждения свързани с възникването и 

заплащането при пандемични обстановки. Разчетите посомени н предположената бизнес 

програмата, са направени с времеви интервал на преустановяване на тези плащания до  края 

на 2021г. 

      ПЕРСОНАЛ  И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА  

Предвижда се ръст на средната работна заплата на дружеството на едно лице да 

нараства с 10% на година, без влиянието на допълнителните трудови възнаграждения 

свързани с пандемията от  COVID-19.  Предположенията в бизнес програмата са, че  

пандемията се очаква да намалее своя интензитет и да бъде преодоляна в икономически и 

социален план в началото на 2022 година. 
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 ОБЩИ И ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

Предвижданията са запазване на процесът и намаляване на просрочените задължения 

към договорни партньори на лечебното заведение с  приблизително 1500 лв. на година. По 

отношение на наличните просрочени задължения към Община Стара Загора за местни 

данъци и такси, същите да намаляват с около 300 хил. лв. годишно. 

                         ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ КОНТРАГЕНТИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 От 2014 г. е отчетена трайна тенденцията за годишно намаляване размера на 

просрочените задължения, което се запазва в годините независимо от трудностите за това. 

 

Прогнозата през следващите три години /2021 – 2023г/ е тя да се запази и 

просрочените задължения да намаляват на  годишна база с около 1500 хил. лв. на годи 

 

Общо задължения към доставчици за периода 2021-2023 

 
 

За периода 2014-2020 г. общите задължения към доставчици на Дружеството са 

намалели с 13 294 хил. лв. или 64,82%. Очакваме тези процеси и тенденции да се запазят и 

през прогнозния период 2021-2023 г.  

През 2021-2020 г се очаква спад в задълженията в размер на 1559 хил. лв. (21,48%). 

През 2022-2021  намалението се очаква да бъде с близо 1500 хил. лв. (26,32%), а през 2023-

2022 г. спада се предвижда да бъде с около 1500 хил. лв. спрямо предхоната година отново 

(35,95%). Така общият размер на просрочените задължения към доставчици в края на 

периода следва да бъдат около 1 395 хил лв. 

 

Просрочени задължения към доставчици за периода 2021-2023 

 
 

През периода 2014-2020 значителна част от просрочените задължения бележат голям 

спад (70,23%) в сравнение с общите задължения за същия период – от 19 805 хил. лв. на 

5 895 хил. лв. Както при общите задължения, така и по отношение на просрочените, 

очакваме това намаление да продължава със сътветните темпове. За периода 2021-2020 г. 

просрочените задължения се очаква да спаднат с 1500 хил. лв. (25.44%). През 2022-2021 г и 

през 2023-2022 г. сме заложили спад от 1500 хил. лв. на година (съответно 34,13% и 51,81%). 

 

 

Показатели
Задължения към 

31.12.2023 г .

Задължения към 

31.12.2022 г .

Задължения към 

31.12.2021 г .

Задължения към доставчици 2690 4200 5700

Показатели
Задължения към 

31.12.2023 г .

Задължения към 

31.12.2022 г .

Задължения към 

31.12.2021 г .

Общ размер към доставчици 1395 2895 4395
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ОЧАКВАНА ПРОГНОЗА ЗА ОБЩИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2021-2023г 

 

 

Общо задължения
Към 

31.12.2023
Към 31.12.2022

Към 

31.12.2021

Задължения към доставчици 2690 4200 5700

Задължения към персонала 2200 2200 2100

Задължения към осиг. предпр. 500 800 700

Данъчни задължения 300 995 1355

Други задължения 600    1 427    1 252    

Провизии за пенсионни задължения към 

персонала

1600 1570 1540

Общо: 7890 11192 12647  
 

 

Прогноза за финансово състояние на 
дружеството за периода 2021-2023 г. 

АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ 

 
Предвижданията са през периода акционерния капитал да бъде увеличен в резултат на    

предоставените средства за капиталови разходи за обновяване на медицинската апаратура и 

сградния фонд.  Измененията на записания капитал е както следва: 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ 

Промените в записания капитал ще окажат съществено влияние върху собствения 

капитал. Предвижданията за генериране на положителен финансов резултат също ще доведат 

до ръст на основния капитал.  

Показатели 2023 г 2022 г. 2021 г 

Записан капитал 28 081     25 395     22 419     

Резерв от последващи оценки 1 728     1 728     1 728     

Законови резерви 1 547     1 254     1 018     

Други резерви 380     380     380     

Неразпределена печалба 311     311     311     

Непокрита (загуба)        (20 820)          (23 455)       (25 581) 

Текуща печалба 2 161     2 928     2 362     

Общо собствен капитал 13 388     8 541     2 637     
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ПРОГНОЗА ЗА ПРИХОДИТЕ  

 

 
  

За периода 2014-2020 г. общите приходи нарасват с 12 283 хил. лв. или 53.70%. Голям 

дял от ръста на приходите през 2020г . имат увеличеното финансиране от МЗ и дарения от 

физически лица и фирми, свързано с усложнената епидемиологична обстановка в страната в 

условия на COVID-19.  

За периода 2021-2020 г. предвиждаме ръст от 1757 хил. лв. в общите приходи. 

Основен дял в този ръст се пада на увеличение на приходите от НЗОК – 4845 хил. лв 

(17.94%).  

Спад се очаква в приходите по договори с МЗ – с 509 хил. лв. (24.53%). За периода 

2022-2021 г. общите приходи се прогнозира да спаднат с повече от 3700 хил. лв. (10%), което 

се дължи основно на намаляване ефекта от COVID-19 върху системата на здравеопазването и 

свързаните с това финансирания от Държавата.  

През периода 2023-2022 г. не очакваме съществен ръст в общите приходи на 

Дружеството. 

          

ПРОГНОЗА ЗА РАЗХОДИТЕ  

 

 
  

За периода 2021-2020 г. разходите се очаква да нараснат с 6078 хил. лв. (21,37%).  

Най-голям принос в този ръст ще имат разходите за персонал вследствие очакването 

усложнената епидемиолоrичната обстановка в страната да продължи и през 2021г.  С 

очаквания намален ефект на COVID-19 върху здравната система през 2022 г. спрямо 2021 г., 

общите разходите се прогнозира да спаднат с 4245 хил. лв. (12.30%). 

За периода 2023-2022 г. разходите oчакваме отново да нараснат с 2297 хил. лв. до 

32 575 хил. лв. (7.59%). 

 

Видове приходи 2023 г. 2022 г. 2021 г.

Всичко приходи: 34 731 33 181 36 915

В т. ч.

Медицински услуги по договор с НЗОК 30 454 29 004 31 852

Медицински услуги по договор с МЗ 1 650 1 600 1 566

Показатели 2023 г. 2022 г. 2021 г.

Разходи общо 32 575 30 278 34 523

Вид разход 2023 г. 2022 г. 2021 г.

Разходи за материали 7 038 6 900 7 500
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 За периода 2014-2020 г. Разходите за материали нараснали незначително с 58 хил. лв. 

или около 1%. През 2021 г. спрямо 2020 г. предвиждаме ръст в разходите за материали от 

711 хил. лв. (10,47%), което е следствие от очакването да продължи усложнената 

епидемиологична обстановка в страната. За периода 2022-2021 г. разходите за материали се 

очаква да спаднат с около 600 хил. лв. (8%) отново поради прогнозирания редуциран ефект 

от COVID-19. През 2023 спрямо 2022 г. не се предвижда съществена промяна в разходите за 

материали. 

 

  
За периода 2014-2020 г. разходите за външни услуги нарасват незначително с под 1% 

до 1 419 хил. лв. За прогнозния период 2021-2023 г. отново не се предвижда голяма промяна 

в размера на този разход с очакван размер от около 1500 хил. лв. на година. 

 

  
През 2020 г. разходите за амортизация намаляват с 430 хил. лв. (28,63%) спрямо 2014 

г., което е в резултат на извеждане от употреба на голяма част от машините и съоръженията 

през периода. За периода 2021 до 2023 г. прознозираме разходите за амортизация да нарасват 

с всяка следваща година – с 405 хил.лв. през 2021 г. (37,78%), с 545 хил. лв. през 2022 г. 

(36.9%) и отново с 26 % през 2023 г. Основен фактор в този ръст на разходите за 

амортизация ще бъде планираната интензивна инвестиционна програма на Дружеството за 

периода 2021-2023 г., която предвижда закупуването на нова техника и основен ремонт на 

много клиники и лаборатории.  

 

 
  

През периода 2014-2020 г. разходите за персонал нарасват значително с 4240 хил. лв. 

или 30,95 %. Значителен дял от този ръст се пада на разходите, свързани с финансовото 

подпомагане на медицинския и обслужващ персонал, пряко анагажиран с лечението на 

пациенти с COVID-19.  

Очакванията ни са през 2021 г. спрямо 2020 г. допълнителното материално 

стимулиране поради епидемиологичната обстановка в страната да нарасне, което заедно с 

планираното общо увеличение на трудовите възнаграждения, ще доведе до общ ръст на 

разходите за персонал с 5134 хил. лв. (28,62%).  

Вид разход 2023 г. 2022 г. 2021 г.

Разходи за външни услуги 1500 1500 1500

Вид разход 2023 г. 2022 г. 2021 г.

Разходи за амортизации 2 549 2 022 1 477

Вид разход 2023 г. 2022 г. 2021 г.

Разходи за персонал 20 714 18 982 23 072
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През 2022-2021 г. с очаквания спад в ефекта на COVID-19 върху системата, частта от 

разходите за персонал, свързани с допълнителното стимулиране, да намалее значително, 

което ще се изрази в спад на общите разходи с 4 090 хил. лв. (17,73%).  

През 2023 г. отново се очаква ръст на разходите за заплати с 1732 хил. лв. (9,1%), като 

основен фактор за това ще бъде годишната обща индексация на трудовите възнаграждения 

на целия персонал в клиниките/отделенията в зависимост от положителния . 

 
 През 2020 г. спрямо 2014 г. другите разходи спадат значително с 406 хил. лв. (38,12%) 

до 659 хил. лв. През прогнозния период 2021-2023 г. не очакват съществени промени в 

техния размер. 

 

 
 За периода 2014-2020 г. финансовите разходи намаляват с 1 437 хил. лв. (72,87%), 

което се дължи най-вече на факта, че голяма част от задълженията на Дружеството (за 

осигуровки и доставчици) бяха погасени. През следващите 3 години очакваме този спад във 

финасовите разходи да се запази, като през 2023г. той не трябва да бъде повече от 100 хил. 

лв. годишно. 

           ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 

 

Показатели 
2023 г. 2022 г. 2021 г. 

Счетоводен резултат  печалба+/загуба- 2 161 2 928 2 362 

 
Предвижданията са дружеството да реализира положителен финансов резултат, който 

през годините варира най- вече под влияние на промените на приходите, в разходите за 

персонала и амортизации. 

 

Показатели за финансовото състояние на дружеството за периода 2021-2023 г. 

 

 

Показатели 2023 г. 2022 г. 2021 г. 2020 г. 

Коефициент на обща ликвидност 0.58 0.38 0.33 0.42 

Коефициент на бърза ликвидност 0.46 0.3 0.26 0.37 

Коефициент на незабавна ликвидност 
0.35 0.23 0.2 0.33 

Коефициент на абсолютна ликвидност 
0.35 0.23 0.2 0.07 

Коефициент за ефективност на разходите 
1.07 1.1 1.07 1.22 

Вид разход 2023 г. 2022 г. 2021 г.

Други разходи  644 644 644

Вид разход 2023 г. 2022 г. 2021 г.

Финансови разходи  100 200 300
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        КАТЕГОРИИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ 

 

Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви на Дружеството могат да 

бъдат представени в следните категории: 

 
Финансови активи 

    Кредити и вземания: 2023 г 2022 г. 2021 г 2020 г. 

    Търговски и други вземания (без аванси)         689           679         679          584  

    Вземания от свързани лица           29             29           29          140  

    Пари и парични еквиваленти 
         2 

204  

          2 

204  

        2 

204  

         5 

244  

  
         2 

922  

          2 912          2 912           5 968  

 

 
Финансови пасиви 

    Финансови пасиви, отчитани по амортизирана 

стойност: 2023 г 2022 г. 2021 г 2020 г. 

   Текущи         

   Търговски и други задължения, включителни 

лихви и неустойки 

         2 

988  

          4 

033  

        5 

358  

         8 

749  

Задължения към свързани лица            2              2             2              2  

РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ 

 

ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА НА РЪКОВОДСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ НА 

РИСКА 

Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите 

си инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено дружеството са 

пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск. 

Управлението на риска на дружеството се осъществява от неговите органи на 

управление. Приоритет при управлението на риска е да се осигури финансовата стабилност 

на Дружеството.  

Основни рискове, на които е изложено Дружеството и произтичат от финансови 

инструменти: 

ПАЗАРЕН РИСК 

 
Вследствие на използването на финансови инструменти дружеството е изложено на 

пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и 
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риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната 

дейност на дружеството. 

ВАЛУТЕН РИСК 
 

По-голямата част от сделките на дружеството се осъществяват в български лева. 

Дружеството не притежава разплащателни сметки в чуждестранна валута и поради това 

валутният риск е минимален.  

ЛИХВЕН РИСК 

 
Политиката на дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при 

дългосрочно финансиране.  През периода 2021-2023 г. дружеството не е изложено на риск 

от промяна на пазарните лихвени проценти.  

ДРУГИ ЦЕНОВИ РИСКОВЕ 

Дружеството е изложено и на други ценови рискове във връзка с промени на 

лихвени проценти по налични просрочени задължения към доставчици. 

          АНАЛИЗ НА КРЕДИТНИЯ РИСК 

 
Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати 

задължението си към дружеството. Дружеството е изложено на този риск във връзка с 

различни финансови инструменти, като вземания от предоставени заеми, вземания от 

клиенти, депозиране на средства и други. Кредитния риск е ограничен до размера на 

балансовата стойност на финансовите активи, към края на съответния отчетен период: 

Финансови активи - балансови стойности 2023 г 2022 г. 2021 г 2020 г. 

Кредити и вземания:         

    Търговски и други вземания (без аванси)         300           300         300          412  

    Вземания от свързани лица           29             29           29          140  

    Пари и парични еквиваленти      2 204        2 204       2 204       5 244  

Балансова стойност      2 533        2 533       2 533       5 796  

 

Дружеството ще продължи редовно да следи за неизпълнението на задълженията на 

своите клиенти и други контрагенти и ще използва тази информация за целите на контрол на 

кредитния риск.  

Ръководството на дружеството счита, че всички представени финансови активи, които 

не са били обезценени или са с настъпил падеж през представените отчетни периоди, са 

финансови активи с висока кредитна оценка. 

Дружеството не предвижда да предоставя финансовите си активи като обезпечение по 

други сделки.  
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Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск по отношение на 

търговските и други вземания към отделни контрагенти 

Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти, се счита за несъществен, тъй 

като паричните средства са в банки с добра репутация.  

 

               АНАЛИЗ НА ЛИКВИДНИЯ РИСК 
 

Ликвидният риск представлява рискът Дружеството да не може да погаси своите 

задължения. Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи 

плащанията по погасителните планове на финансовите си задължения, както и входящите и 

изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност.  

Ръководството на Дружеството ще продължи мерките за разсрочване на задължения 

към контрагенти. При необходимост ще се сключват споразумения за разсрочване на 

задължения към значими контрагенти. Дължимите неустойки, лихви за закъснения и съдебни 

разноски допълнително влошават ликвидността на дружеството, но политиката на дружество 

през периодите е за тяхното намаляване.  

Към края на периодите падежите на договорните задължения на Дружеството 

(съдържащи лихвени плащания, където е приложимо) са обобщени, както следва: 

 
 

 

договорните задължения на Дружеството 

(съдържащи лихвени плащания) 2023 г 2022 г. 2021 г 2020 г. 

   Търговски и други задължения, включителни 

лихви и неустойки  2988 4033 5358 8749 

Задължения към свързани лица            2              2             2              2  

 

Стойностите на падежите на задълженията са представени по не дисконтирани 

парични потоци, които могат да се различават от балансовите стойности на задълженията 

към отчетната дата.  

За целите на управление на ликвидния риск дружеството отчита очакваните парични 

потоци от търговски вземания и наличните парични средства. Наличните парични средства и 

търговските вземания са недостатъчни да покрият задълженията към контрагенти с настъпил 

падеж на плащане.  

УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА 

Целите на Дружеството свързани с управлението на капитала са насочени към 

поддържането на силна капиталова база, за да се осигури способността на лечебното 

заведение да продължи да съществува  като действащо предприятие, което да е рентабилно и 

в условията на развитие.  
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Капиталът се състои от регистриран дружествен капитал, резерви и неразпределени 

печалби. През годината не е имало промени в подхода на управление на капитала. Капиталът 

на Дружеството не е предмет на специфични капиталови изисквания  и ограничения, 

наложени от външни страни. 

За представените отчетни периоди капиталът се анализира, както следва: 

 

 

Управление на капитала 2023 г 2022 г. 2021 г 2020 г. 

Собствен капитал    13 388        8 541       2 637  

    (4 

640) 

       

       Показатели 2023 г 2022 г. 2021 г 2020 г. 

Общо търговски и други задължения, без 

бъзвъзмездни средства свързани с приходи за 

бъдещи периоди 
     7 890      11 192     12 647  

    18 

722  

- Пари и парични еквиваленти 

    (2 

204) 

     (2 

204) 

   (2 

204) 

    (5 

244) 

Нетен дълг     5 686       8 988    10 443    13 478  

 

 

 

 

Инвестиционна програма 2021-2023 

Инвестиции в Технологично оборудване и медицинска апаратура.  

А. „Доставка и монтаж на високо специализирана Медицинска апаратура и оборудване 

за нуждите на УМБАЛ"Проф. д-р Ст. Киркович"АД гр. Стара Загора” – 3201 хил. лв. с 

източник на финансиране Министерство на здравеопазването 

Б. Доставка и монтаж на високо специализирана Медицинска апаратура и оборудване 

за нуждите на УМБАЛ"Проф. д-р Ст. Киркович"АД гр. Стара Загора с източник на 

финансиране - собствени средства- общо за периода в размер на 2500000 лв. 

 

Инвестиции в Строително-монтажни дейности 

А."Ремонт и модернизация на сграден фонд и пребазиране на структури на 

УМБАЛ"Проф. д-р Ст. Киркович"АД  " с източник на финансиране капиталови 

средства, предоставени от Министерство на здравеопазването 

“Основен ремонт на отоплителна инсталация–етап 2 и 3 на стойност 2484 хил. лв. 

„Пребазиране на клиники и изпълнение на СМР на стойност 657 хил. лв. 

„Подмяна на 2 броя болнични асансьори” на стойност 282 хил. лв. 

„Реконструкция и модернизация на Операционен блок на стойност 1352 хил. лв. 



„Ремонт на покрив на Терапевтичен блок” 36 хил. лв.
„Ремонт на покрива на Педиатрична клиника” -66 хил. лв.
"Ремонт и модернизация на ограден фонд и пребазиране на стр}чстури на УМБАЛ"Проф. д-р 
Ст. Киркович"на стойност 300 хил. лв.

Инвестиционната програма на ДРУЖЕСТВОТО е съобразена с неотложните 
дейности по промяна на условията на провеждане на диагностичния и лечебния 
процес в структурните звена.

Тенденциите които следват от инвестиционната политика са насочени в 
няяколко основни направления целящи осигуряването на съвременен диагностичен и 
лечебен ритъм, подобряване организацията на работа и превръщането на клиниките, 
отделенията и лабораториите в научни звена за обучение на специализанти, 
докторанти и адаптиране към международните научни среди.

Бизнес програмата за 2021-2023 г. е разработена в изпълнение на чл. 58 от 
Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Същата е приета с 
решение на Съвета на директорите с Протокол №.С'.0. .от Б-
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ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

НА „УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД 

ГР. СТАРА ЗАГОРА

Доклад относно одита на индивидуалния финансов отчет 

Мнение

Ние извършихме одит на индивидуалния финансов отчет „Университетска много профилна 
болница за активно лечение Проф. Д-р Стоян Киркович” АД („Дружеството"), съдържащ 
индивидуален счетоводен баланс към 31 декември 2020 г. и индивидуален отчет за за 
приходите и разходите, индивидуален отчет за собствения капитал и индивидуален отчет за 
паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и пояснителните 
приложения към индивидуалния финансов отчет, съдържащи оповестяване на 
съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация.
По наше мнение, приложеният индивидуален финансов отчет представя достоверно, във 
всички съществени аспекти, финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2020 
г. и неговите финансови резултати от дейността, и паричните потоци за годината, 
завършваща на тази дата, в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС), 
приложими в България.

База за изразяване на мнение

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти 
(МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела 
от нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на индивидуалния финансов отчет“. 
Ние сме независими от Дружеството в съответствие с Международния етичен кодекс на 
професионалните счетоводители (включително Международни стандарти за независимост) 
на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС), 
заедно с етичните изисквания на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), 
приложими по отношение на нашия одит на финансови отчети в България, като ние 
изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с изискванията на ЗНФО
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и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са 
достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение.

Съществена несигурност, свързана с предположението за действащо предприятие

Обръщаме внимание на пояснителна бележка 2.2 ,Действащо предприятие“ от 
приложението към индивидуалния финансов отчет към 31 декември 2020 година, в която се 
посочва, че натрупаните непокрити загуби са 31,550 хил.лв., текущите пасиви надвишават 
текущите активи с 10,581 хил.лв., както и че дружеството има просрочени задължения с 
балансова стойност 8,609 хил.лв. Както е посочено в пояснителна бележка 2.2 ,Действащо 
предприятие “ тези обстоятелства, наред с останалите факти и условия са индикатор, че е 
налице несигурност, която би могла да породи затруднения за Дружеството да 
функционира като действащо предприятие без подкрепата на основния акционер.
Нашето мнение не е модифицирано по отношение на този въпрос.

Обръщане на внимание

Обръщаме внимание на:
Пояснителна бележка 5.2 „Дъпготрайни материшни активи“ от приложението към 
индивидуалния финансов отчет, където е оповестено че е наложена възбрана върху сграда 
във връзка със задължения за данък сгради и такси смет.
Пояснителна бележка 5.7 „Вземания“ от приложението към индивидуалния финансов 
отчет, където е оповестено, че са наложени запори върху текущи и бъдещи вземания от 
Национална здравносигурителна каса от контрагенти с постановени задължения чрез 
еъдебни искове в размер на 160 хил.лв.
Нашето мнение не е модифицирано по отношение на тези въпроси.

Друга информация, различна от индивидуалния финансов отчет и одиторския доклад 
върху него

Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои от 
доклад за дейността, изготвен от ръководството съгласно Глава седма от Закона за 
счетоводството, но не включва индивидуалния финансов отчет и нашия одиторски доклад 
върху него, която получихме преди датата на нашия одиторски доклад.
Нашето мнение относно индивидуалния финансов отчет не обхваща другата информация и 
ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако 
не е изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено.
Във връзка с нашия одит на индивидуалния финансов отчет, нашата отговорност се състои 
в това да прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази друга 
информация е в съществено несъответствие с индивидуалния финансов отчет или с нашите 
познания, придобити по време на одита, или по друг начин изглежда да съдържа 
съществено неправилно докладване. В случай че на базата на работата, която сме 
извършили, ние достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно докладване 
в тази друга информация, от нас се изисква да докладваме този факт.

Нямаме какво да докладваме в това отношение.

Допълнителни въпроси, които поставя за докладване Законът за счетоводството

В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, по отношение на 
доклада за дейността, ние изпълнихме и процедурите, добавени към изиекваните по МОС,
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съгласно „Указания относно нови и разширени одиторски доклади и комуникация от 
страна на одитора” на професионалната организация на регистрираните одитори в 
България, Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)“. Тези процедури 
касаят проверки за наличието, както и проверки на формата и съдържанието на тази друга 
информация с цел да ни подпомогнат във формиране на становище относно това дали 
другата информация включва оповестяванията и докладванията, предвидени в Глава седма 
от Закона за счетоводството, приложим в България.

Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството 
На базата на извършените процедури, нашето становище е, че:
а) Информацията, включена в доклада за дейността за финансовата година, за която е 

изготвен индивидуалния финансов отчет, съответства на индивидуалния финансов 
отчет;

б) Докладът за дейноетта е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от 
Закона за счетоводетвото.

Отговорности на ръководството за индивидуалния финансов отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този 
финансов отчет в съответствие с НСС, приложими в България и за такава система за 
вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигуряване 
изготвянето на индивидуални финансови отчети, които не съдържат съществени 
неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка.
При изготвяне на индивидуалния финансов отчет ръководството носи отговорност за 
оценяване способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо 
предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с 
предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата 
на предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява 
да ликвидира Дружеството или да преустанови дейността му, или ако ръководството на 
практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.

Отговорности на одитора за одита на индивидуалния финансов отчет

Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали индивидуалния 
финансов отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали 
са дължащи се на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва 
нашето одиторско мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но 
не е гаранция, че одит, извършен в съответствие с МОС, винаги ще разкрива съществено 
неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат да възникнат 
в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се 
очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, биха могли да окажат влияние върху 
икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този индивидуален 
финансов отчет.
Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и 
запазваме профееионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така:

-  идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания в 
индивидуалния финансов отчет, независимо дали са дължащи се на измама или 
грешка, разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове 
и получаваме одиторски доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да 
осигурят база за нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито еъществено неправилно



(продължение)

отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено 
неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва 
тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за 
въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на 
вътрешния контрол.

-  получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да 
разработим одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните 
обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния 
контрол на Дружеството.

-  оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на 
счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от 
ръководството.

-  достигаме до заключение относно уместността на използване от страна на 
ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо 
предприятие и, на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали е 
налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха 
могли да породят значителни съмнения относно способността на Дружеството да 
продължи да функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до 
заключение, че е налице съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем 
внимание в одиторския си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания в 
индивидуалния финансов отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, 
да модифицираме мнението си. Нашите заключения се основават на одиторските 
доказателства, получени до датата на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или 
условия обаче могат да станат причина Дружеството да преустанови 
функционирането си като действащо предприятие.

-  оценяваме ндлостното представяне, структура и съдържание на индивидуалния 
финансов отчет, включително оповестяванията, и дали индивидуалния финансов 
отчет представя основополагащите за него сделки и събития по начин, който постига 
достоверно представяне.

Ние комуникираме с ръководството, наред с останалите въпроси, планирания обхват и 
време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита, включително 
съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на 
извършвания от нас одит.

19 Април 2021 г.

„АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ“ООД 
Одиторско дружество

Управител
Севдалина Паскал^

Регистриран одитор 
Севдалина Паскалева

Адрес:
гр.София,1220
Нажежла. бп № 1 7 3  вх Б. ап.ЗО
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приложение № 1 към СС 1 
двустранна форма

ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на УМБАЛ " ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ " АД гр СТ.ЗАГОРА

към 31.12.2020 година

АКТИВ ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
Сума (в хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
Сума (в хил. лв.)

1екуща
година

11редходна 
година

1екуща
година

1 хредходна 
година

д 1 2 а 1 2
А. Записан, но невнесен капитал А. Собствен капитал
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи I. Записан капитал 18 470 17 242
/. Нематериални активи II. Премии от емисии - -
1. Концесии, патенти, лицензни, търговски марки. - 7 III Резерв от последващи оценки 1 728 1 728

Общо за група I: - 7 IV. Резерви
II. Дълготрайни материални активи 1. Законови резерви 355 118
1. Земи и сгради, в т.ч.: 8 745 9 283 2. Други резерви 380 380
- земи 114 114 Общо за група IV: 735 498
• сгради 8 631 9 169 V Натрупана печалба (загуба) от минали години

2. Машини, производствено оборудване и апаратура I 947 1 224 - неразпределена печалба 311 311
3. Съоръжения и други 697 48 - непокрита загуба (31 550) (33 685)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални 1 258 654 Общо за група V: (31 239) (33 374)

Общо за група II: 12 647 11 209 VI. Текуща печалба (загуба) 5 666 2 372
III. Дългосрочни финансови активи ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА: (4 640) (11534)
1. Акции и дялове в предприятия от група 5 10 Б. Провизии и сходни задължения

Общо за група III: 5 10 1. Провизии за пенсии и други подобни 1 492 1 342

IV. Отсрочени данъци 477 544 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: 1492 1342
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: 13 129 11 770 В. Задължения

В. Текущи (краткотрайни) активи 1. Задължения към доставчици, в т.ч.: 7 259 11 130
I. Материални запаси до 1 година 7 259 11 130
1. Суровини и материали 791 502 над 1 година - -
2. Незавършено производство 45 127 2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: 2 2

Общо за група I: 836 629 до 1 година 2 2
II  Вземания над 1 година - -
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.; 412 1 325 3. Други задължения, в т.ч.: 9 969 10 625

над 1 година - - до 1 година 9 969 10 625
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: 140 36 над 1 година - -

над 1 година - - - към персонала, в т.ч.: 2 376 2 058
3. Други вземания, в т.ч.: 32 356 до 1 година 2 376 2 058

над I година - - над 1 година - -
Общо за група II: 584 1 717 - осигурителни задължения, в т.ч.: 716 540

III. Инвестиции до 1 година 716 540
IV. Парични средства, в пич.: над 1 година - -

- брой 4 5 - данъчни задължения, в т.ч.: 2 307 1478
- в безсрочни сметки (депозити) 5 240 1 308 до 1 година 2 307 1 478

Общо за група IV: 5 244 1 313 над 1 година - -
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В: 6 664 3 659 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, « т.ч.: 17 230 21 757

ДО 1 година 17 230 21 757
над 1 година - -

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.: 5 716 /  3 870
Г. Разходи за бъдещи периоди 5 6 - финансирания 5 716 /  3 870
СУМА НА АКТИВА 19 798 15 435 СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г) 19 7^8 !  15 435

(видуалния финансов отчет. Индивидуалният финансов 
Съставител: 
(Иван Петров)

Одиторско 
„АБВП-ОДИТ 
Управител

feer е одобрен от Съвета на директорите на г . . ....Т..<2021 г.
PbKOBOZUrra 
(проф. ЙОвч(У1?овче )̂

стрирш одитор, отговорен з

5:
\ 'uJ \  ^



И Н Д И В И Д У А Л Е Н  О Т Ч Е Т  З А  П Р И Х О Д И Т Е  И  Р А З Х О Д И Т Е
на УМБАЛ " ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ " АД гр СТ.ЗАГОРА

за 2020 година

Приложение № 2 към СС 1 
двустранна форма

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
Сума (в хил. лв.)

НАИМ ЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
Сума (в хил. лв.)

Текуща година Предходна година Текуща година Предходна година

а I 2 а 1 2
А. Разходи Б. Приходи
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено 
производство 81 45 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч: 30 655 26 478

2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: 8 209 6 671 а)услуги 30 655 26 478

а) суровини и материали 6 789 5 384
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено 
производство _ _

б) външни услуги 1 420 1 287 3. Други приходи, в т.ч: 4 622 1 902

3. Разходи за персонала, в т.ч.: 17 938 14 332 - приходи от финансирания 3 780 854

а) разходи за възнаграждения 15 151 12 134 Общо приходи от оперативна дейност 35 277 28 380

б) разходи за осигуровки, в т.ч.: 1 1 П 2 198

аа) осигуровки, свързани с пенсии - -

4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: 1 072 1 963
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни 

материални и нематериални активи, в т.ч.: 1 072 1 963

аа) разходи за амортизация 1 072 1 963

5. Други разходи, в т.ч.: 1 119 1 324

а) балансова стойност на продадените активи 33 13

Общо разходи за оперативна дейност 28 419 24 335

6. Разходи за лихви и други финансови разходи 535 1 271

Общо финансови разходи 53S 1 271
---------------

1. Печалба от обичайна дейност 6 323 2 774 4. Загуба от обичайна дейност

Общо разходи 28 954 25 606 Общо приходи 35 277 28 380

8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) 6 323 2 774 5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)

9. Разходи за данъци от печалбата 590 -
10. Отсрочени данъци 67 402

11. Печалба ( 8 - 9  ~ 10) 5 666 2 372 6. Загуба (5 + ред 9 и 10 от раздел А)

Всичко (Общо разходи  +  9 + 2 0 + 11) 35 277 28 380 Всичко (Общо приходи  +  6) 35 277 28 380

Приложенията на страници от 1 до 41 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.
Съставител: 
(Иван Петров)

Дата на съставяне: 27.03.2021 г.

Финансов отчет, върху koi

Одиторско дружество 
,ЛБВП-ОДИТ СТАНДАРГ 
Управител 
P e n  пя ч и н я  П яг.кял евя

(|в1||ц'алният финансов отчет е одобрен от Съвета на
Ръководител: 
(проф. Йов«б"Й|

одитор, отговорен за одита 
д.е.с. Севдалина Паскалева

д^^кторите на 2021 г.

- /(UlOMvICrBO S7 
-т; I '■■ ■ у? /



Приложение № 4 към СС 1

И Н Д И В И Д У А Л Е Н  О Т Ч Е Т  З А  С О Б С Т В Е Н И Я  К А П И Т А Л
на УМБАЛ " ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ " АД гр СТ.ЗАГОРА

за 2020 година

Показатели

5Н
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s
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n
o
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H ^o o 
004 1>
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от минали години
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а I 2 3 4 5 6 7 8

1. С алдо в н ач ал ото  на отчетн ия  период 17 242 1 728 118 380 311 (33  685) 2 372 (11 534)

2. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: 1 228 1 228

- увеличение 1 228 1 228

3. Финансов резултат за текущия период _ _ _ _ _ _ 5 666 5  666

4. Разпределения на печалба, в т.ч.: 237 2 135 (2 372) -

4. С обств ен  кап и тал  към  края  на отчетн ия п ери од 18 470 1 728 355 380 311 (31  550) 5 666 (4  640)

Приложената на страници от 1 до 41 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет. Индивидуалният финансов отчет е одобрен оп^ъвета на директорите 
на г.

иложеният
з а Л-...

Дата на съставяне; 27.03.2021 г. Съставител: 
(Иван Петров)

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на

Одиторско дружество
„АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ“0 ^ ; ^ ^ р С К £ _ Д ^ ^
Управител ~ ~ ~ ''" ''^ /< ^^ги стри ран  одитор, отговорен за одита
Севдалина Паскалева f  София \  Л\. /   ̂ Севдалина Паскалева

Per. № 165
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Приложение № 1 към СС7

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ  
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ М ЕТОД
на У М БА Л  "П РО Ф .Д -Р С Т.К И РК О В И Ч  " АД гр СТ.ЗАГОРА

за 2020 година
(хип. лв.)

Наименование на паричните потоци
Текущ период Предходен период

постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток
а 1 2 3 4 5 6

А . П а р и ч н и  п о т о ц и  о т  о с н о в н а  д е й н о с т
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти 35 488 10 891 24  597 23 651 8 079 15 572
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения 6 17 395 (17 389) 1 12 594 (12 593)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни - 1 879 (1 879) - 1 870 (1 870)
Други парични потоци от основна дейност 191 449 (258) 68 255 (187 )
В с и ч к о  п а р и ч н и  п о т о ц и  о т  о с н о в н а  д е й н о с т  (А ) 35  685 30  614 5 071 23 720 22  798 922

Б . П а р и ч н и  п о т о ц и  о т  и н в е с т и ц и о н н а  .дей н ост
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи 952 2 092 (1 140) 977 1 853 (876)
Други парични потоци от инвестиционна дейност - - - - - -

В с и ч к о  п а р и ч н и  п о т о ц и  о т  и н в е с т и ц и о н н а  д е й н о с т  (Б ) 952 2 092 (1 140) 977 1 853 (876)

В . П а ц и ч н и  п о т о ц и  о т  Ф и н а н со в а  д е й н о с т
В с и ч к о  п а р и ч н и  п о т о ц и  о т  ф и н а н с о в а  д е й н о с т  (В ) - - - - - -

Г. И з м е н е н и я  н а  п а р и ч н и т е  с р е д с т в а  п р е з  п е р и о д а  (А  +  Б  +  В ) 36  637 32  706 3 931 24  697 24  651 46
Д . П а р и ч н и  с р е д с т в а  в н а ч а л о т о  н а  п е р и о д а 1 313 1 267
Е . П а р и ч н и  с р е д с т в а  в к р а я  н а  п е р и о д а 5 244 1 3 1 3

Приложенията на страници от 1 до  41 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет. Индивидуалният финансов отчет е одобрен от Съвета директорите на 
.........2021 г.

Дата на съставяне: 27.03.2021 г.

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на :

Одиторско дружество 
„АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ“ООД 
Управител 
Севдалина Паскалева

Съставител: П 
(Иван Петров

Регистриран одитор, отговорен за одита 
д.е.с. Севдалина Паскалева

W o A  \ '
I S ( -  ■' ■

О  I D-



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи

към 31.12.2020 година

на УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД гр. Стара Загора

Приложение № 5 към СС 1
Приложение № 5 към СС 1

(хил. лв.)

П ок азатели

Отчетна стойност на нетекущите активи S' 
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I. Н ем атериални активи
2. Концесии, патенти, лицензни, търговски 
марки, програмни продукти и други подобни 
пцава и активи 184 184 184 177 7 184 184 0
О бщ о за  група I: 1 8 4 - - 184 184 1 7 7 7 - 184 184 0

II. Д ълготрай ни  м атер и ал н и  активи

1. Земи и сгради, в т.ч.: 15937 94 - 16031 16031 6654 632 - 7286 7286 8745
- земи 114 - - 114 114 - - - - - 114
-  сгради 15823 94 - 15917 15917 6654 632 - 7286 7286 8631

2. Машини, производствено оборудване и 
апаратура 23326 1128 1425 23029 23029 22102 406 1426 21082 21082 1947
3. Съоръжения и други 1324 674 118 1880 1880 1276 27 120 1183 1183 697
4. Предоставени аванси и дълготрайни 
материални активи в процес на изграждане 654 1506 902 1258 1258 _ _ _ _ 1258
О бщ о за група II: 4 1 2 4 1 3402 2445 42198 42198 3 0 0 3 2 1065 1546 29551 29551 12647

III. Д ъл госрочни  ф и н ан сов и  активи

1. Акции и дялове в предприятия от група 10 - 5 5 5 - - - - - 5
О бщ о за  група III: 10 - 5 5 5 - - - - - 5

IV. О тсрочени дан ъ ц и 54 4 276 343 477 477 - - - - - 477

О бщ о нетекущ и (д ъ л готр ай н и ) активи  
(I+II+III+rV ) 4 1 9 7 9 3678 2793 42864 42864 3 0 2 0 9 1 0 7 2 1546 , / 29735 29735 1 3 1 2 9

Дата на съставяне: 27.03.2021 г. Съставител: 
(Иван Петров)

Ръководил 
(проф. Й«шч<

























УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    1ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  1.1. Правен статут Дружество УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД е регистрирано като акционерно дружество в Република България, фирмено дело № 1622/2000 г. на Окръжен съд град Стара Загора.  Дружеството е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 123535874. Акционерният капитал е разпределен между  акционерите, както следва: 
� За българската държава, представлявана от Министерство на здравеопазването – 88.11%  
� български общини – 11.89 %. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. Стара Загора, ул. Ген. Столетов” № 2.  Системата на управление на Дружеството е едностепенна, с орган на управление – Съвет на директорите. Съставът на съвета на директорите през 2020 г. е в състав, както следва: 
- Председател - Филка Симеонова,  
- Изпълнителен Директор - проф. д-р Йовчо Йовчев,дм   и  
- член на Съвета на директорите - Проф.двмн Иван Въшин.  Членовете на СД не участват в други организации и структури съгласно чл.247 ал.2 от Търговския закон (ТЗ) и не са сключвали договори по чл. 240 б от ТЗ. Броят на персонала към 31 декември 2020 г. е 881 работници и служители (2019г:  882).  1.2. Предмет на дейност Основната дейност на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД  е лечебна дейности и е свързана с диагностика на остра заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни медицински специалности:вътрешни болести, детски болести, акушерство и гинекология, хирургия, ортопедия и травматология, урология, неврология, неврохирургия, анестезиология и интензивно лечение, очни болести, ушно-носно-гърлени болести, инфекциозни болести, физикална терапия и рехабилитация, лабораторно-ехографска и рентгенова диагностика, родилна помощ,диагностика и консултация, поискани от лекар от друго лечебно заведение, медико-козметични услуги,клинични изпитания на лекарства и медицинска апаратура  и инвазивна кардиология.  



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    22. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ И ПРИЛОЖЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ 2.1.  База за изготвяне на финансовия отчет Финансовият отчет на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД  е  изготвен в съответствие с българското счетоводно законодателство за  2020 г. : 
• Закон за счетоводството; и 
• При спазване на всички приложими изисквания на Националните счетоводни стандарти, (НСС), така както са приети за приети за прилагане в България. 2.2. Действащо предприятие Финансовият отчет е изготвен при спазване на принципа на действащо предприятие. Финансовият отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие. Дружеството отчита печалба за отчетния период след данъци в размер 5805 хил. лв. (2019 г.: (2372 хил.лв.). Натрупаните непокрити загуби към 31 декември 2020 г. са в размер на 31 550 хил. лв. (2019 г.: 31 685 хил.лв.) като текущите задължения надвишават текущите активи със 10 581 хил. лв. (2019 г.: 18 098 хил.лв.). Просрочените търговски задължения на Дружеството са с характер на търговски и други задължения, задължения към персонал и осигурителни предприятия към 31.12.2020 година и са с общ размер: 8 609 хил.лв. (2019 г.: 14 397 хил.лв.). Тези обстоятелства показват известна несигурност, която може да затрудни Дружеството да функционира като действащо предприятие без подкрепата на собственика. Ръководството е предприело следните мерки за подобряване на финансовото състояние на Дружеството: - Сключени са споразумения за разсрочени плащания, в които са уговорени условията, сроковете и начина на изплащане на дължимите задължения; - Политика на оптимизиране на разходите, материалните запаси и други елементи на оборотния капитал. Очакваният резултат от тези мерки е подобряване на ликвидната позиция и оборотния капитал на Дружеството; Ръководството на дружеството счита, че с предприетите мерки и  продължаващата финансова подкрепа на собственика ще успее да продължи основната дейност, като погасява изискуемите задължения,  без да се предприемат съществени промени в дейността на дружеството.  Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет ръководството е направило преценка на способността на Дружеството да продължи своята дейност като действащо предприятие на база на наличната информация за предвидимото бъдеще. След извършения преглед на дейността на Дружеството Съветът на директорите очаква, че Дружеството може да продължи оперативната си дейност в близко бъдеще и продължава да прилага принципа за действащо предприятие при изготвянето на финансови отчети. 



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    3 3. Отговорности на ръководството  Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за счетоводния баланс на дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.  Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2020 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.   Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.  Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности. 4. Значими счетоводни политики 4.1. Общи положения Най-значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на този индивидуален финансов отчет, са представени по-долу.  При изготвянето на представения индивидуален финансов отчет са използвани счетоводни приблизителни оценки и допускания, базирани на информация, предоставена на ръководството към датата на изготвяне на финансовия отчет, за които реалните резултати могат да се различават от направените оценки и допускания. 4.2. Представяне на финансовия отчет Финансовият отчет е представен в съответствие с изискванията на CC 1 „Представяне на финансови отчети”.  Формата, структурата и съдържанието на съставните части на финансовия отчет са определени в Националните счетоводни стандарти. Дружеството води своите счетоводни регистри в български лева (BGN), която е негова отчетна валута за представяне. Данните във финансовия отчет и приложенията към него са представени в хиляди лева. УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД  е едноличен собственик на дъщерно дружество Медицински център „Проф. Д-р Стоян Киркович“ ЕООД и изготвя консолидиран финансов отчет като предприятие майка, съгласно чл.31, ал.1, т.1 от Закона за счетоводство. Този финансов отчет е индивидуален финансов отчет. 4.3.Сравнителни данни Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година. Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират, за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година. 



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    44.4. Отчетна валута и признаване на курсови разлики Функционалната и отчетна валута на представяне на финансовия отчет  на дружеството е българският лев.  При първоначално признаване, сделка в чуждестранна валута се записва във функционалната валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс към момента на сделката или операцията. Паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута като се прилага обменния курс, публикуван от БНБ за последния работен ден на съответния месец. Към 31 декември те се оценяват в български лева като се използва заключителния обменен курс на БНБ. 4.3. Инвестиции в дъщерни предприятия  Дъщерни предприятия са всички предприятия, които се намират под контрола на Дружеството. Контролът върху дъщерните предприятия на Дружеството се изразява във възможността му да ръководи и определя финансовата и оперативната политика на дъщерните предприятия, така че да се извличат изгоди в резултат на дейността им. В индивидуалния финансов отчет на Дружеството инвестициите в дъщерни предприятия се отчетени по себестойност. Дружеството признава дивидент от дъщерното предприятие в печалбата или загубата в своите индивидуални финансови отчети, когато бъде установено правото му да получи дивидента. 4.4. Приходи Приходите включват приходи от предоставяне на услуги и продажби на активи. Приходите от основните услуги са представени в пояснителна бележка № 5.17. Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на получаване възнаграждение, като не се включва данък добавена стойност, направените търговски отстъпки и количествени рабати. Приходът се признава, когато са изпълнени следните условия: 
� Сумата на прихода може да бъде надеждно оценена; 
� Вероятно е икономическите ползи от сделката да бъдат получени; 
� Направените разходи или тези, които предстои да бъдат направени, могат надеждно да бъдат оценени; 
� Критериите за признаване, които са специфични за всяка отделна дейност на дружеството, са изпълнени.   Същите са определени в зависимост от продуктите или услугите, предоставени на клиента, и на договорените условия, както са изложени по-долу. 4.4.1. Предоставяне на медицински услуги Услугите, предоставяни от дружеството, включват приходи от продажба на медицински услуги, които се състоят от: - оказани услуги по договор с НЗОК по фиксирани цени по определени за клинични пътеки, лекарствена терапия и клинични процедури; - по договор с Министерството на здравеопазването за извършени дейности за интензивно лечение и спешна медицинска помощ; 



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    5- както и други медицински услуги, потребителски такси, изследвания, медицински услуги на доброволни здравноосигурителни фондове и юридически лица. Приходите се признават, когато услугите са предоставени в съответствие със степента на завършеност на договора към датата на финансовия отчет. Приходите от наеми от предоставяне на имоти на Дружеството по договори за оперативен лизинг се признава на база на линейния метод за периода на лизинга. 4.4.2. Продажба на стоки и материали Продажбата на стоки включва продажба на медицински изделия. Приход се признава, когато дружеството е прехвърлило значимите ползи и рискове от собствеността на предоставените стоки на купувача. Счита се, че значимите рискове и ползи са прехвърлени на купувача, когато клиентът е приел стоките без възражение. Приходите от продажба на медицински изделия, които не са обвързани с договор за бъдеща сервизна поддръжка, се признават към момента на доставката. Когато стоките изискват приспособяване към нуждите на клиента, модификация или внедряване, приход се признава по метода на процент на завършеност. 4.4.3.Приходи от лихви и дивиденти Приходите от лихви се отчитат текущо по метода на ефективния лихвен процент. Приходите от дивиденти се признават в момента на възникване на правото за получаване на дивидента. 4.4.4.Приходи от дарения и финансиране Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, представляват субсидии и други различни форми на финансиране, отговарящи на определянето за правителствени дарения съгласно СС 20 „Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ”, предоставени от държавата. Безвъзмездните средства, предоставени от държавата се признават, когато съществува разумна сигурност, че дарението ще бъде получено и че всички свързани с него условия ще бъдат изпълнени Първоначално финансиранията се отчитат като приходи за бъдещи периоди (финансирания) когато има значителна сигурност, че дружеството ще получи финансирането и ще изпълни условията на договореностите, при които е отпуснато. Финансиране, което е с цел да обезщети дружеството за текущо възникнали разходи се признава като приход в същия период, в който са възникнали разходите. Финансиране, което е с цел да компенсира дружеството за направени разходи по придобиване на активи, се признава като приход от финансиране пропорционално на начислената за периода амортизация на активите, придобити с полученото финансиране.  Признатите приходи се  представят на ред „Други приходи ” в т.ч. приходи от финансирания  в отчета за приходите и разходите. Приходите от финансирания свързани с дълготрайни материални активи, представляват сумата на годишните амортизации на тези придобити активи, финансирани от правителството чрез Министерство на здравеопазването и дарения от трети лица. Безвъзмездните средства, предоставени от държавата и/или от трети лица, свързани с дълготрайни материални активи, се представят като Финансирания и приходи за бъдещи периоди в счетоводния баланс и се признават отчета за приходите и 



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    6разходите като текущ приход систематично и рационално за срока на полезния живот на активите, за които са предоставени. Приходите от правителствените дарения за медикаменти и разходи и дарения от трети лица, свързани с дарения на медикаменти различни от правителствени дарения се признават като приходи на база съпоставимост с разходите свързани с влагането/употребата на тези медикаменти и консумативи, съобразно условията за които са предоставени.  4.5. Разходи 4.5.1. Оперативни разходи Оперативните разходи се признават в печалбата или загубата на датата на възникването им.  Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване на база на принципите на начисляване и съпоставимост на разходите с приходите. Извършените оперативни разходи за услуги, които са незавършени към края на отчетния период се отлагат за признаване през следващ отчетен период, когато услугата бъде завършена и прихода по нея е признат. Натрупаните разходи се представят както следва: в статия „Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство” при увеличение на стойността на незавършеното производство-медицинската услуга, а при намаление в статия “Намаление на запасите от продукция и незавършено производство”. Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущи разходи за периода, за който се отнасят. Представят се като разходи за бъдещи периоди в счетоводния баланс. 4.6. Финансови разходи и приходи Финансовите разходи и приходи се включват в отчета за  приходите и разходите, и се състоят от: лихвени приходи по депозити и лихвени разходи, приходи от инвестиции/дивиденти и положителни и отрицателни курсови разлики от валутни позиции.  Разходите за лихви се отчитат текущо по метода на ефективния лихвен процент и се признават като разход за периода, в който са възникнали, в отчета за приходите и разходите като „Финансови разходи”.  4.7. Дълготрайни материални активи Дълготрайните материални активи са представени във финансовия отчет по по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка. Първоначално оценяване Първоначалната оценка при придобиване на дълготрайни материални активи се извършва по цена на придобиване и всички преки разходи, свързани с привеждане на актива в състояние за използване. Предприятието е определило стойностен праг от 700.00 лв., под който придобитите активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се третират като текущ разход в момента на придобиването им.  



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    7Последващи разходи С последващите разходи, свързани с отделен материален дълготраен актив, се коригира балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив. Всички други последвали разходи се признават за разход в периода, през който са направени. Оценка след първонално признаване След първоначалното признаване като актив всеки отделен дълготраен материален актив се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.  Методи на амортизация Предприятието използва линеен метод на амортизация на дълготрайните материални активи. Земята не се амортизира. Амортизирането на активите започва, когато те са на разположение за употреба. Ръководството на предприятието счита, че остатъчната стойност на амортизируемите активи е с незначителен размер, поради което не оказва влияние върху амортизируемата стойност.  Остатъчната стойност и полезният живот на дълготрайните материални активи се преценяват от ръководството към всяка отчетна дата. Полезният живот (срок на годност) по групи активи е определен в съответствие с: физическото износване, спецификата на оборудването, степента на използване, условията, при които актива ще бъде използван, бъдещите намерения за употреба и с предполагаемото морално остаряване и е както следва:  
• Сгради , съоръжения, предавателни устройства 25 години 
• Съоръжения, предавателни устройства 25 години 
• Предавателни устройства 25 години 
• Енергетични и двигателни машини и оборудване 6.7 години 
• Измервателни и регулационни уреди  и инструменти 3.3 години 
• Транспортни средства 4 години 
• Стопански инвентар и оборудване 6.7 години 
• Компютри 2 години   Печалбата или загубата от продажбата на имоти, машини и съоръжения се определя като разлика между постъпленията от продажбата и балансовата стойност на актива и се признава в отчета за приходите и разходите. 4.8. Нематериални активи Нематериалните активи са представени във финансовия отчет по себестойност, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка. В техния състав са включени програмни продукти, използвани за дейността на дружеството.   Балансовата стойност на нематериалните активи подлежи на преглед за обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които посочват, че балансовата стойност би могла да надвишава възстановимата им стойност. Загубите от обезценка се отчитат като разход в отчета за приходите и разходите. 



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    8Последващото оценяване на нематериалните активи се извършва по цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се признават в отчета за приходите и разходите за съответния период.  Остатъчната стойност и полезният живот на нематериалните активи се преценяват от ръководството към всяка отчетна дата. Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод върху оценения полезен срок на годност на отделните активи, както следва: 
• Софтуер 2 години 
• Лицензии и други нематериални активи 2 години Разходите за амортизация са включени в отчета за приходите и разходите на ред „Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи”. Избраният праг на същественост за нематериалните активи на Дружеството е в размер на 700 лв. 4.9. Обезценки на дълготрайни материални и нематериални активи Балансовите стойности на дълготрайните материални активи подлежат на преглед за обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че балансовата им стойност би могла да се отличава трайно от възстановимата им стойност. Ако са налице такива индикатори, че приблизително определената възстановима стойност е по-ниска от тяхната балансова стойност, то последната се коригира до възстановимата стойност на активите. Загубите от обезценка се отчитат като разходи в отчета за приходите и разходите.  4.10. Отчитане на лизингови договори Лизинговите договори се отчитат в съответствие с изискванията на СС 17 „Лизинг” (променен, в сила от 23.02.2019 г.)  Промените в СС 17 „Лизинг” се отнасят до счетоводното отчитане и представяне на експлоатационния лизинг както във финансовите отчети на наемодателите, така и във финансовите отчети на наемателите. Същите имат за цел да прецизират текстовете с цел по ясно и категорично определяне на счетоводните приходи и разходи при отчитането на експлоатационните договори за лизинг, като представянето във финансовите отчети на:наемодателите и наемателите, става на линейна база за целия период на договора, дори и когато постъпленията не се получават на тази база. При сключване на договор за финансов лизинг активът се признава в  счетоводния баланс на лизингополучателя по по-ниската от двете стойности – справедливата стойност на наетия актив и настоящата стойност на минималните лизингови плащания плюс непредвидени плащания, ако има такива. В  счетоводния баланс  се отразява и съответното задължение по финансов лизинг, независимо от това дали част от лизинговите плащания се дължат авансово при сключване на договора за финансов лизинг. Приходите и разходите от отдадените или получени активи при условията на оперативен лизинг се представят като други приходи или  разходи за външни услуги. 



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    9Активите, придобити при условията на финансов лизинг, се амортизират в съответствие с приетатата счетоводна политика за аналогични собствени активи.  Всички останали лизингови договори се считат за оперативни лизингови договори. Плащанията по оперативен лизингов договор се признават като разходи за външни услуги за срока на договора. Разходите, свързани с оперативния лизинг, напр. разходи за поддръжка и застраховки, се признават в текущи разходи в момента на възникването им. Активите, отдадени по оперативни лизингови договори, се представят в счетоводния баланс на Дружеството, отдало тези активи, и се амортизират в съответствие с амортизационната политика, възприета по отношение на подобни активи, и изискванията на СС 16 „Дълготрайни материални активи ” или СС 38 „Нематериални активи”.   4.11.Материални запаси Материалните запаси включват материали, оперативни разходи за незавършени медицински услуги и стоки. В себестойността на материалните запаси се включват директните разходи по закупуването или производството им, преработката и други преки разходи, свързани с доставката им, както и част от общите производствени разходи, определена на базата на нормален производствен капацитет. Финансовите разходи не се включват в стойността на материалните запаси. Към края на всеки отчетен период материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността им и тяхната нетна реализуема стойност. Сумата на всяка обезценка на материалните запаси до нетната им реализуема стойност се признава като разход за периода на обезценката. Нетната реализуема стойност представлява очакваната продажна цена на материалните запаси, намалена с очакваните разходи по продажбата. В случай че материалните запаси са били вече обезценени до нетната им реализуема стойност и в последващ отчетен период се окаже, че условията, довели до обезценката, не са вече налице, то се възприема новата им нетна реализуема стойност. Сумата на възстановяването може да бъде само до размера на балансовата стойност на материалните запаси преди обезценката. Сумата на обратно възстановяване на стойността на материалните запаси се отчита като намаление на разходите за материали за периода, в който възниква  Дружеството определя разходите за материални запаси, като използва метода конкретна стойност за лекарствените продукти, а за останалите средно претеглена стойност. При продажба на материалните запаси тяхната балансова стойност се признава като разход в периода, в който е признат съответният приход. 4.12. Финансови инструменти Финансовите активи и пасиви се признават, когато дружеството стане страна по договорни споразумения, включващи финансови инструменти. Финансов актив се отписва, когато се загуби контрол върху договорните права, които съставляват финансовия актив, т.е. когато са изтекли правата за получаване на парични потоци или е прехвърлена значимата част от рисковете и изгодите от собствеността. 



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    10Финансов пасив се отписва при неговото погасяване, изплащане, при анулиране на сделката или при изтичане на давностния срок. 4.12.1. Финансови активи Финансовите активи се разпределят към отделните категории в зависимост от целта, с която са придобити. Категорията на даден финансов инструмент определя метода му на оценяване и дали приходите и разходите се отразяват в печалбата или загубата или в собствения капитал на Дружеството. С цел последващо оценяване на финансовите активи, с изключение на хеджиращите инструменти, дружеството класифицира следните категории финансови актими: кредити и вземания. Кредити и вземания Кредити и вземания, възникнали първоначално в дружеството, са недеривативни финансови инструменти с фиксирани плащания, които не се търгуват на активен пазар. Кредитите и вземанията първоначално се отчитат по номинална стойност. Последващо се ако балансовата им стойност е по-голяма от възстановимата се признава разход за обезценка и се отразява в печалбата или загубата за текущия период. Парите и паричните еквиваленти, търговските и по-голямата част от другите вземания на дружеството са към тази категория финансови инструменти. Дисконтиране не се извършва, когато ефектът от него е незначителен. Значими вземания се тестват за обезценка по отделно, когато са просрочени към датата на финансовия отчет или когато съществуват обективни доказателства, че контрагентът няма да изпълни задълженията си. Всички други вземания се тестват за обезценка по групи, които се определят в зависимост от оценения кредитен риск на контрагента, както и от други кредитни рискове, ако съществуват такива. В този случай процентът на обезценката се определя на базата на исторически данни относно непогасени задължения на контрагенти за всяка идентифицирана група.  Приблизителната оценка за загуби от съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума или на част от нея съществува висока несигурност. Несъбираемите вземания се отписват, когато се установят правните основания за това.  Загубата от обезценка на търговските вземания се представя в отчета за приходи и разходи като  „Разходи за обезценка“ в други разходи. 4.12.2.Финансови пасиви Финансовите пасиви на Дружеството включват търговски и други задължения. Финансовите пасиви се признават, когато съществува договорно задължение за плащане на парични суми или друг финансов актив на друго предприятие или договорно задължение за размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално неблагоприятни условия. Всички разходи, свързани с лихви, и промени в справедливата стойност на финансови инструменти, ако има такива, се признават в разходите като  „Финансови разходи”. Финансовите пасиви се оценяват последващо по амортизируема стойност. 



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    11Всички привлечени финансови ресурси са представени по себестойност (номинална сума), която се приема за справедлива стойност на полученото по сделката, нетно от преките разходи, свързани с тези привлечени ресурси. След първоначалното признаване привлечените ресурси,  последващо се оценяват по амортизируема стойност, определена чрез прилагане на метода на ефективната лихва. Амортизируемата стойност се изчислява като са взети предвид всички видове такси, комисионни и други разходи, вкл. дисконт или премия, асоциирани с тези заеми. Печалбите и загубите от тях се признават като текущи финансови приходи или разходи за лихви, през периода на амортизация, както и когато задълженията се отпишат или редуцират. Търговските задължения се признават първоначално по номинална стойност и впоследствие се оценяват по амортизирана стойност, намалена с плащания по уреждане на задължението. Дивидентите, платими на акционерите (правителството), се признават, когато дивидентите са одобрени на Общото събрание на акционерите или друг нормативен акт. 4.13.Пари и парични еквиваленти Паричните средства и парични еквиваленти включват: наличности в брой в каси,  парични средства в разплащателни  и депозитни сметки (безсрочни и депозити до 3 месеца). За целите на изготвянето на Отчета за паричните потоци:  
� паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с включен ДДС (20%);  
� получените лихви по разплащателни сметки са представени в оперативната дейност. 
� трайно блокираните парични средства се третират като парични средства и еквиваленти, но се посочват на отделен ред в отчета за паричните потоци. 
� платеният ДДС по покупки на дълготрайни активи се посочва като плащане към доставчици към паричните потоци от оперативна дейност, доколкото той участва и се възстановява заедно и в оперативните потоци на дружеството за съответния период (месец).  4.14.Данъци върху дохода Текущите данъци върху печалбата се определят в съотвествие с изискванията на българското данъчно законодателство-Закон за корпоративното подоходно облагане. Номиналната данъчна ставка за 2020 г. е 10% (2019 г.: 10 %). Разходите за данъци, признати в текущия финансов резултат, включват сумата на текущите и отсрочените данъци. Текущите данъчни активи и/или пасиви представляват тези задължения към или вземания от данъчните органи, отнасящи се за текущи или предходни отчетни периоди, които не са платени към датата на финансовия отчет. Текущият данък е дължим върху облагаемия доход, който се различава от печалбата или загубата във финансовите 



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    12отчети. Изчисляването на текущия данък е базиран на данъчните ставки и на данъчните закони, които са в сила към края на отчетния период. Отсрочените данъци се изчисляват по пасивния метод за всички временни разлики между балансовата стойност на активите и пасивите и тяхната данъчна основа. Отсрочен данък не се предвижда при първоначалното признаване на актив или пасив, освен ако съответната транзакция не засяга данъчната или счетоводната печалба.  Отсрочените данъчни активи и пасиви не се дисконтират. При тяхното изчисление се използват данъчни ставки, които се очаква да бъдат приложими за периода на  реализацията им, при условие че те са влезли в сила или е сигурно, че ще влезнат в сила, към края на отчетния период. Отсрочените данъчни пасиви се признават в пълен размер. Отсрочени данъчни активи се признават, само ако съществува вероятност те да бъдат усвоени чрез бъдещи облагаеми доходи.  4.15. Собствен капитал, резерви и плащания на дивиденти Акционерният капитал на дружеството отразява номиналната стойност на емитираните дялове /акции. Дружеството е акционерно и е задължено да регистрира в Търговския регистър определен размер на акционерен капитал, който да служи като обезпечение на вземанията на кредиторите на дружеството. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на своето акционерно участие в капитала и могат да претендират връщане на това участие само в производство по ликвидация или несъстоятелност. Дружеството отчита основния си капитал по номинална стойност на регистрираните в съда акции. Съгласно изискванията на Търговския закон и Устава дружеството е длъжно да формира и резерв фонд Резервен- законови резерви. Неразпределената печалба/ Натрупаната (загуба) включва натрупаните печалби и непокрити загуби от минали години.  4.16. Пенсионни и краткосрочни възнаграждения на персонала Дружеството отчита краткосрочни задължения към персонала по компенсируеми отпуски, възникнали поради неизползван платен годишен отпуск в случаите, в които се очаква той да бъдат ползван в рамките на 12 месеца след датата на отчетния период, през който наетите лица са положили труда, свързан с тези отпуски. Краткосрочните задължения към персонала включват надници, заплати и социални осигуровки. Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия персонал за пенсионното, здравно и срещу безработица осигуряване.  Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното лице в съотношение, което се променя ежегодно и е определено с осигурителния кодекс. Съгласно Кодекса на труда и Колективния трудов договор дружеството е задължено да изплаща на лица от персонала при настъпване на пенсионна възраст обезщетение, което в зависимост от трудовия стаж в предприятието може да варира 



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    13между 2 и 6 брутни месечни работни заплати към датата на прекратяване на трудовото правоотношение. По своите характеристики тези схеми представляват планове с дефинирани доходи. Дружеството е начислило правно задължение за изплащане на обезщетения на наетите лица при пенсиониране в съответствие с изискванията на СС 19 „Доходи на персонала” на база на прогнозирани плащания за следващите години, дисконтирани към настоящия момент. Изчислението на размера на тези задължения е оценено от дружеството с помощта на независим актюер.  Задължението, признато в  счетоводния баланс относно планове с дефинирани доходи, представлява настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани доходи към края на отчетния период. Актюерските печалби или загуби се признават за разходи. Всички разходи, свързани с разходи за пенсионни възнаграждения на служителите, са включени на ред „Разходи за персонала”. Краткосрочните доходи на служителите, включително и сумите за некомпенсируемите отпуски, са включени в текущите пасиви на ред „други задължения-задължения към персонал” по недисконтирана стойност, която дружеството очаква да изплати. Краткосрочните доходи на служителите, включително и полагаемите се отпуски, са включени в текущите пасиви на ред „Задължения към персонал и осигурителни организации” по недисконтирана стойност, която дружеството очаква да изплати. 4.17. Провизии, условни пасиви и условни активи Провизиите се признават, когато има вероятност сегашни задължения в резултат на минали събития да доведат до изходящ поток на ресурси от дружеството и може да бъде направена надеждна оценка на сумата на задължението. Възможно е срочността или сумата на изходящия паричен поток да е несигурна. Бъдещи загуби за дейността не се признават като провизия. Сумата, която се признава като провизия, се изчислява на база най-надеждната оценка на разходите, необходими за уреждане на сегашно задължение към края на отчетния период, като се вземат предвид рисковете и несигурността, свързани със сегашното задължение. Когато съществуват редица подобни задължения, вероятната необходимост от изходящ поток за погасяване на задължението се определя, като се отчете групата на задълженията като цяло. Провизиите се дисконтират, когато ефектът от времевите разлики в стойността на парите е значителен. Обезщетения от трети лица във връзка с дадено задължение, за които дружеството е  сигурно, че ще получи, се признават като отделен актив. Този актив може и да не надвишава стойността на съответната провизия.  Провизиите се преразглеждат към края на всеки отчетен период и стойността им се коригира, за да се отрази най-добрата приблизителна оценка.  В случаите, в които се счита, че е малко вероятно да възникне изходящ поток на икономически ресурси в резултат на текущо задължение, пасив не се признава. Вероятни входящи потоци на икономически ползи, които все още не отговарят на критериите за признаване на актив, се смятат за условни активи.  



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    14 4.18. Значими преценки на ръководството при прилагане на счетоводната  политика При изготвянето на финансовия отчет ръководството прави значими преценки и редица предположения, оценки и допускания относно признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи, които оказват най-съществено влияние върху финансовите отчети. Действителните резултати могат да се различават от преценките, предположенията, оценките и допусканията на ръководството и в редки случаи съответстват напълно на предварително оценените резултати. 4.19. Несигурност на счетоводните приблизителни оценки Информация относно съществените предположения, оценки и допускания, които оказват най-значително влияние върху признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи е представена по-долу. 4.19.1. Обезценки  За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност на даден актив или единица, генерираща парични потоци, превишава възстановимата им стойност, която е по-високата от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на даден актив, и неговата стойност в употреба. За да определи стойността в употреба, ръководството на Дружеството изчислява очакваните бъдещи парични потоци за всяка единица, генерираща парични потоци, и определя подходящия дисконтов фактор с цел калкулиране на настоящата стойност на тези парични потоци. 4.19.2. Полезен живот на амортизируеми активи Ръководството преразглежда полезния живот на амортизируемите активи в края на всеки отчетен период. Към 31 декември 2020 г. ръководството определя полезния живот на активите, който представлява очакваният срок на ползване на активите от Дружеството.  Действителният полезен живот може да се различава от направената оценка поради техническо и морално изхабяване, предимно на софтуерни продукти и компютърно оборудване. 4.19.3. Материални запаси Материалните запаси се оценяват по по-ниската стойност от цената на придобиване и нетната реализуема стойност. При определяне на нетната реализуема стойност ръководството взема предвид най-надеждната налична информация към датата на приблизителната оценка. 4.19.4. Обезценка на вземания Ръководството преценява адекватността на обезценката на трудносъбираеми и несъбираеми вземания от клиенти на база на възрастов анализ на вземанията, исторически опит за нивото на отписване на несъбираеми вземания, както и анализ на платежоспособността на съответния клиент, промени в договорените условия на плащане и др. Ако финансовото състояние и резултатите от дейността на клиентите се влошат над очакваното, стойността на вземанията, които трябва да бъдат отписани 



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    15през следващи отчетни периоди, може да бъде по-голяма от очакваната към отчетната дата.  4.19.5. Задължение за изплащане на дефинирани доходи (обезщетения) при пенсиониране Ръководството оценява веднъж годишно задължението за изплащане на обезщетения при пенсиониране с помощта на сертифициран актюер. Действителната стойност на задължението може да се различава от предварителната оценка поради нейната несигурност.  4.19.6. Провизии  Когато е вероятно определен изходящ поток, съдържащ икономически ползи, да бъде необходим за покриване на задължения по съдебни спорове, дружеството признава провизии. Провизията се базира на най-добрата оценка дадена от юридическите съветници на дружеството, която може да се различава от действителната стойност на вероятното задължение. Дружеството е ответник по няколко съдебни дела към настоящия момент, чийто изход може да доведе до задължения на стойност, различна от сумата на признатите във финансовия отчет провизии. Заделени провизиите не се разглеждат детайлно, за да се избегнат предубеждения, свързани с позицията на Дружеството в горепосочените спорове. 4.19.7. Отсрочени данъчни активи Оценката на вероятността за бъдещи облагаеми доходи за усвояването на отсрочени данъчни активи се базира на последните одобрени бюджетни прогнози/планове, коригирани със значими необлагаеми приходи и разходи. Ако една надеждна прогноза за облагаем доход предполага вероятното използване на отсрочен данъчен актив особено в случаи, когато активът може да се употреби без времево ограничение, тогава отсроченият данъчен актив се признава изцяло. Признаването на отсрочени данъчни активи, които подлежат на определени правни или икономически ограничения или несигурност, се преценява от ръководството за всеки отделен случай на базата на специфичните факти и обстоятелства. 4.19.8. Контрол върху дъщерни предприятия Към края на отчетния период УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД има действащо едно дъщерно дружество: МЦ „Проф.д-р Стоян Киркович” ЕООД, в което притежава 100% от правата на глас. Дружеството има властта да назначава Управителя му има властта да управлява съответните дейности.   



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    165. Пояснителни бележки  5.1. Нематериални активи Нематериални активи на дружеството включват:   Програмни продукти   Други активи   Общо   2020   2019   2020   2019   2020   2019   BGN '000   BGN '000   BGN '000   BGN '000   BGN '000   BGN '000 Брутна балансова стойност                       Салдо на 1 януари 109   109   75   75   184   184 Салдо към 31 декември 109   109   75   75   184   184 Амортизация и обезценка                       Салдо на 1 януари     (102)        (97)         (75)        (74)     (177)     (171) Начислена амортизация        (7)         (5)   -          (1)        (7)         (6) Салдо към 31 декември     (109)      (102)         (75)        (75)     (184)     (177) Балансова стойност към 31 декември          -            7              -             -           -           7   Отчетната стойност на съществените  нематериални активи са: софтуер, обслужващ клинична лаборатория с цена на придобиване 12570 лв., Софтуер за дейността на клинична лаборатория: 34616 лв., Софтуер за планиране и отчитане на графици и работно време: 13920 лв., Софтуер, отчитащ труда и работната заплата: 9106 лв., Болнична информационна система: 13822 лв. Други нематериални активи със съществено значение за дружеството са: Система за управление на качеството ISO 9001 – 29520 лв. Всички разходи за амортизация и обезценка се включени в отчета за приходите и разходите на ред „Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи”. Дружеството не е заложило нематериални активи като обезпечения по свои задължения.     



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    175.2. Дълготрайни материални активи    Всички разходи за амортизация и обезценка  са включени в отчета за приходите и  разходите на ред „Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи”. В дружеството е възприет стойностен праг на отчитане на дълготрайните активи в размер на 700  лева. Към 31.12.2020 година е направен преглед на имоти, машини и съоръжения от технически експерти на дружеството, за да се определи дали са настъпили условия за обезценка по смисъла на изискванията и правилата на СС 36 ”Обезценка на активи”. Въз основа на този преглед се установи, че не са налице обстоятелства за обезценка на имоти, машини и съоръжения.  Дружеството не е заложило имоти, машини, съоръжения като обезпечение по свои задължения.    Върху част от представените сгради- сграда АГ- комплекс е наложена възбрана от Община Стара Загора като обезпечение във връзка със заведено дело за дължими данък сгради и такса смет. В края на 2017 година е учредено безвъзмезно право на ползване за срок от 10 години в полза на Министерство на здравеопазване върху 2 бр. сгради, представляващи бивша сграда „Хемодиализа и нефрология”.  2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000Брутна балансова стойностСалдо на 1 януари 15 937       14 378       23 326              23 123 1 324         1 293         654            315            41 241       39 109       Новопридобити активи, закупени 94              1 559         1 128         308            674            31              1 506         2 002         3 402         3 900         Отписани активи -                -                (1 425)       (105)          (118)          (902)          (1 663)       (2 445)       (1 768)       Салдо към 31 декември 16 031       15 937       23 029       23 326       1 880         1 324         1 258         654            42 198       41 241       Амортизация и обезценкаСалдо на 1 януари (6 654)       (6 076)       (22 102)     (20 844)     (1 276)       (1 259)                   -             - (30 032)     (28 179)     Начислена Амортизация (632)          (578)          (406)          (1 362)       (27)            (17)                        -             - (1 065)       (1 957)       Амортизация на отписани активи                -               - 1 426         104            120                        -             -             - 1 546         104            Салдо към 31 декември (7 286)       (6 654)       (21 082)     (22 102)     (1 183)       (1 276)       -                -                (29 551)     (30 032)     Съоръжения и други8 745         Земи и сгради Машини, произв. оборудване и апаратураБалансова стойност към 31 декември 9 283         1 947         Разходи за придобиване на активи Общо1 224         697            48              11 209       1 258         654            12 647       



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    18 5.3. Инвестиции в дъщерни предприятия Дружеството има следните инвестиции в дъщерни предприятия:  Име на дъщерното предприятие Страна на учредяване и основно място на дейност Основна дейност 2020 2020 участие 2019 2019 участие    BGN‘000 % BGN‘000 % МЦ „Проф.д-р Стоян Киркович” ЕООД България, гр. Стара Загора Извънболнична помощ 5 100 5 100 МЦ „Иван Рилски” ЕООД в ликвидация България, гр. Стара Загора Извънболнична помощ - - 5 100  Инвестициите в дъщерните дружествата са представени във финансовия отчет на дружеството по метода на себестойността. Дружеството МЦ „Св.Иван Рилски“ ЕООД е преустановило своята дейност и към края на отчетния период е ликвидацията е приключила и дружеството отписано от търговския регистър. През 2020 г. и 2019 г. Дружеството- майка не е получило дивиденти. Дружеството няма условни задължения или други поети ангажименти, свързани с инвестиции в дъщерни дружества.  5.4. Отсрочени данъчни активи и пасиви Отсрочените данъци възникват в резултат на временни разлики и неизползвани данъчни загуби: Отсрочени данъчни пасиви (активи) 1.ян Признати в печалбата или загубата 31.дек За отчетни обекти, генериращи отсрочени данъци 2020 2019 2020 2019 2020 2019   BGN‘000 BGN‘000 BGN‘000 BGN‘000 BGN‘000 BGN‘000 Нетекущи и текущи активи     Имоти, машини и съоръжения         (20)        (18)           (4)             (2)         (24)        (20) Вземания - -         (42) -         (42) Нетекущи и текущи  пасиви Пенсионни и други задължения към персонала       (218)      (169)         (31)           (49)       (249)      (218) Доходи на физически лица           (6)          (5)             2              (1)         (4)          (6) Задължения       (197)      (268)            39             71        (158)      (197) Неизползвани данъчни загуби       (103)      (486)          103            383               -       (103) Салдо отсрочени данъчни (активи)/пасиви       (544)      (946)            67            402        (477)      (544)  



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    195.5. Лизинг 5.5.1. Оперативен лизинг като лизингополучател Договорите за оперативен лизинг представляват договори за наета медицинска апаратура и други несъществени активи и не съдържат клаузи за условен наем. Нито един от договорите за оперативен лизинг не съдържа опция за подновяване или покупка, клаузи за увеличение или ограничения относно дивиденти, по-нататъшен лизинг или допълнителен дълг. Сключените договори и минималните лизингови плащания са в размер на 8 хил. лв. 5.5.2. Оперативен лизинг като лизингодател Дружеството отдава имоти по договори за оперативен лизинг: Отдадени помещения на общо практикуващи лекари, дъщерно дружество, барче, дрогерия, кафеавтомати, банкомат и предоставена медицинска апаратура. Сключените договори и минималните лизингови плащания за 2020 г. са в размер на 127 хил. лв. 5.6. Материални запаси 5.6.1. Материали Материалните запаси, признати в баланса, могат да бъдат анализирани както следва:   2020 2019   BGN‘000 BGN‘000 Медицински консумативи 260 147 Лекарства 473 288 Материали под отчет 25 26 Материали 9 17 Резервни части 6 3 Лабораторни реактиви 6 7 Рентгенови консумативи - 4 ГСМ 4 4 Работно облекло 2 4 Дезинфектанти 5 1 Хранителни продукти 1 1 Материални запаси 791 502   Към края на отчетния период е направен преглед на материалните запаси  за установяване и определяне на условия за обезценка до нетна реализуема стойност,  като се установи, че не са налице такива индикатори. Материалните запаси към 31 декември 2020 г. не са предоставяни като обезпечение на задължения.  



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    205.6.2.Незавършено производство   2020 2019   BGN‘000 BGN‘000 Оперативни разходи за незавършени медицински услуги към края на отчетния период 45 127  5.7. Вземания 5.7.1.Вземания от клиенти   2020 2019   BGN‘000 BGN‘000 Вземания от клиенти 425 1311 Обезценка на вземания от клиенти (70) (-) Балансова стойност на вземания от клиенти 355 1311 Вземания по предоставени аванси 57 14 Търговски вземания общо: 412 1325 в т.ч. Финансови активи 355 1311  Всички вземания са краткосрочни и няма значими необезценени просрочени вземания. Нетната балансова стойност на търговските и други вземания се приема за разумна приблизителна оценка на справедливата им стойност. От представените вземания една част са вземания от НЗОК общо в размер на 134 хил. лв. за извършена медицинска дейност за м. декември 2020 г., платена през 2021 г. За постановени задължения към контрагенти чрез съдебни искове, уреждането се извържва чрез наложени и бъдещи вземания от НЗОК. Балансовата стойност на тези задължения към 31.12.2020 г. е 160 хил. лв. Дължимите месечни вноски за главници и лихви, с които се уреждат тези задължения с в размер на 15 хил. лв. Търговските и други вземания са прегледани за индикации за обезценка. С решение на съвета на директорите се утвърдиха обезцеки на вземания с балансова стойност 70  хил. лв. 5.7.2. Вземания от предприятия от група   2020 2019   BGN‘000 BGN‘000 Търговски вземания от дъщерни предприятия 23 36 Вземания от собственик (МЗдравеопазването) 117 - Общо вземания от свързани лица 140 36 в т.ч. финансови активи 140 36 



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    21Вземанията от Министерство на здравеопазване са във връзка с начислени възнаграждения за м.12.2020 г. във връзка с проекта е Министерството на здравеопазването. Финансирането на процедурата е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР) на Министерството на труда и социалната политика за допълнителни възнаграждения за медицинските лица, които са на първа линия в борбата с COVID-19 и са най-застрашени от заразяване, уредени през 2021 година.  5.7.3. Други вземания   2020 2019   BGN‘000 BGN‘000 Съдебни и присъдени вземания 350 334 Обезценка на съдебни и присъдени вземания (333) (-) Балансова стойност на съдебни и присъдени вземания 17 334 Други вземания 278 22 Обезценка на други вземания  (12) (-) Балансова стойност на други вземания 266 22 Други вземания, общо 283 356  Представените съдебни, присъдени и други вземания са прегледани за индикации за обезценка. С решение на съвета на директорите се утвърдиха обезценки на съдебни  и други вземания в размер на 345 хил. лв.  5.8. Парични средства и парични еквиваленти  Паричните средства и паричните еквиваленти включват:  2020 2019  BGN‘000 BGN‘000 Парични средства в банки  5 240 1 308 Парични средства в брой  4 5 Пари и парични еквиваленти 5 244 1 313  Представените парични средства са в български лева. Дружеството не притежава парични средства в чужда валута.    



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    22Паричните средства в банки на дружеството към края на отчетния период са в следните банки: Банка Наличност в хил. лева Инвестбанк АД 2 987 Юробанк  България АД 1 Първа инвестиционна банка АД 2 080 Централна Кооперативна Банка АД 172 Всичко наличности в банки: 5 240  Към 31.12.2020 г. Дружеството няма наложени ограничения върху разплащателни сметки от кредитори,  към които има просрочени и неуредени задължения.  5.9. Разходи за бъдещи периоди   2020 2019   BGN‘000 BGN‘000 Предплатени разходи 5 6 Разходи за бъдещи периоди 5 6  Предплатените разходи са за застраховки, абонамент за информационна система АПИС, контрол за професионално облъчване.   5.10.Записан капитал  5.10.1. Акционерен капитал Регистрираният капитал на Дружеството към 31.12.2020 г. се състои от 1 846 957    на брой напълно платени обикновени акции с номинална стойност в размер на 10 лв.за акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от общото събрание на акционерите на Дружеството.   2020 г. 2019 г. Брой издадени и напълно платени акции:         В началото на годината 1 724 187 1 724 187      Емисия на акции, чрез апорт на активи   Брой издадени и напълно платени акции 1 227 000 1724 187 Общ брой акции към 31 декември 1 846 957 1 724 187  На 15.07.2020  е извършено вписване промяна на основния капитал на дружеството и той е увеличен с 1 277 700 лв. и към края на отчетния период, същият е в размер на 18 469 570 лв.     



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    23  Основни акционери на дружеството:   31 декември 31 декември 31 декември 31 декември  2020 2020 2019 2019  Брой акции % Брой акции % Държава 1 627 437 88.11% 1 504 667 87.27% Община Братя Даскалови 6 414 0.35% 6 414 0.37% Община Гълъбово 9 747 0.53% 9 747 0.57% Община Казанлък 48 130 2.61% 48 130 2.79% Община Мъглиж 7 725 0.42% 7 725 0.45% Община Опан 2 522 0.14% 2 522 0.15% Община Павел баня 9 297 0.5% 9 297 0.54% Община Раднево 14 635 0.79% 14 635 0.85% Община Стара Загора 99 069 5.36% 99 069 5.75% Община Чирпан 15 709 0.85% 15 709 0.91% Община Гурково 3 371 0.18% 3 371 0.20% Община Николаево 2 901 0.16% 2 901 0.17%  1 846 957 100% 1 724 187 100%  Обобщена информация:  2020 2019   BGN '000 BGN '000 Основен записан акционерен капитал  18 470 17 242   5.10.2.Резерв от последващи оценки   Обобщена информация:  2020 2019   BGN '000 BGN '000 Преоценъчни резерви от предходни периоди  1 728 1728 5.10.3.Резерви     2020 2019   BGN '000 BGN '000 Резерви:    Законови резерви  335 118 Други общи резерви  380  380  Общо  715 498 



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    24На основание решение на Общото събрание на дружеството за приемане на годишния финансов отчет се извърши разпределяне на текущата печалба за 2019 г., както следва: с 10% от печалбата (237 хил. лв.) се заделят и увеличават законовите резерви, а с останалата част (2 135 хил. лв.) се покриват натрупаните загуби от минали години. 5.10.4.Натрупи печалби (загуби)  Обобщена информация:  2020 2019   BGN '000 BGN '000 Натрупани печалби   311 311 Непокрити загуби  (31 550) (33 685) Общо  (31 239) (33 374)  5.10.5.Текуща печалба (загуба) Обобщена информация:  2020 2019   BGN '000 BGN '000 Печалба (загуба) за годината, преди данъци   6 477 2 774 Данъци, включително отсрочени  (672) (402) Печалба (загуба) след данъци  5 805 2 372  5.11. Провизии за пенсии и други подобни задължения  5.11.1.Пенсионни и други задължения към персонала Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение, след като служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, Дружеството е задължено да му изплати обезщетение в размер от две до шест брутни работни заплати. Дружеството е начислило правно задължение за изплащане на обезщетения на наетите лица при пенсиониране в съответствие с изискванията на СС 19 „Доходи на персонала” на база на прогнозирани плащания за следващите 5 години, дисконтирани към настоящия момент с дългосрочен лихвен процент на безрискови ценни книжа. Пенсионните и други задължения към персонала, признати в отчета за финансовото състояние, се състоят от следните суми:   2020 2019   BGN '000 BGN '000    Провизии за пенсионни и други задължения към персонала 1 492 1 342 



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    255.11.2.Промени в провизиите за обезщетения при пенсиониране, съгласно Кодекса на труда Измененията на задълженията за изплащане на дефинирани доходи към персонала в края на всеки от представените отчетни периоди са:   2020 2019   BGN’000 BGN '000 Задължения за изплащане на дефинирани доходи към 1 януари 1 342          1 129  Разходи за лихви 14               19  Разходи за текущ трудов стаж 74 70  Разходи за минал трудов стаж 18 20 Преоценки - актюерски (печалби)/загуби  174             181  Изплатени доходи (130) (177) Задължения за изплащане на дефинирани доходи към 31 декември 1 492 1 342 Ръководството на Дружеството е направило тези предположения с помощта на независим актюер. Другите допускания са определени на базата на актуални актюерски предположения и миналия опит на ръководството. Тези допускания са използвани при определянето на размера на задълженията за изплащане на дефинирани доходи за отчетните периоди и се считат за възможно най-добрата преценка на ръководството.  Общата сума на разходите по планове с дефинирани доходи на Дружеството, призната в отчета за приходите и разходите, може да бъде представена, както следва:     2020 2019   BGN '000 BGN '000 Разходи за текущ трудов стаж 74 70 Разходи за лихви 14 19 Разходи за минал стаж за периода 18 20 Призната статистическа актюерска (печалба) загуба, за годината 174 181 Общо разходи, признати в отчета за приходите и разходите  280 290  Разходите за текущ, минал трудов стаж и нетните разходи за лихви са включени в „Разходи за персонала“ и и съответно в статия „Разходи за лихви“  Значимите актюерски предположения при определянето на задълженията по планове с дефинирани доходи са свързани с демографски и финансови допускания. Демографските допускания отразяват вероятността лицата, назначени на трудов 



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    26договор, да останат при работодателя и в момента на придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и за тях да възникне задължение за изплащане на обезщетение – смъртност и вероятност за оттегляне. Финансовите допускания се прилагат към развитието на паричните потоци във времето и се отразяват върху размера на бъдещото задължение и определянето на неговата настояща стойност - дисконтов процент, и очакван процент на увеличение на заплатите. Прогнозираният ръст на заплатите е 1 на сто годишно от предходната година. Процента на дисконтиране, който е използван при изчисляването на задължението към 31.12.2020 год., е в размер на 1.00 на сто годишно за целия срок на задължението- доходност при инструменти с по-дългосрочен падеж. 5.12. Задължения 5.12.1.Задължения към доставчици   2020 2019   BGN '000 BGN '000    Търговски задължения към контрагенти 7 259 11 130 в т.ч. Финансови пасиви 7 259 11 130  5.12.2.Задължения към предприятия от група   2020 2019   BGN '000 BGN '000    Търговски задължения към дъщерно предприятие 2 2 в т.ч. Финансови пасиви 2 2  5.12.3 Други задължения     2020 2019   BGN '000 BGN '000 Задължения към персонал 2 376 2 058 Задължения към осигурителни предприятия 716 540 Данъчни задължения 2 322 1478 Разчети за лихви и неустойки 831 2128 Разчети гаранции ЗОП 250 233 Разчети гаранции СД 11 19 Други задължения 68 221 Предоставени средства за капиталови разходи за бъдещо увеличаване на капитала 2 207  2 485 



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    27Предоставени средства за капиталови разходи за възстановяване 1 203 1 463 Общо други задължения 9 984 10 625 в т.ч. Финансови пасиви 1 468 1 714  Представените задължения „Предоставени средства за капиталови разходи за бъдещо увеличаване на капитала” представляват получени средства за капиталови разходи, предназначени за бъдещо увеличаване на капитала от Министерство на здравеопазването, след изграждането/придобиването на нетекущите активи по съответните проекти. Една част от предоставените средства за капиталови разходи като задължения в размер на 1203 хил.лв. не са усвоени за съответните проекти и подлежат на възстановяване на вноски, съгласно сключено Споразумение с Министерството на здравеопазването. 5.12.3. Задължения към персонал    2020 2019   BGN '000 BGN '000 Задължения към персонал, в т.ч.:   Текущи задължения  1270 1075 Начисления за задължения за неизползван платен отпуск 1106 983 Общо задължения към персонал: 2376 2058  Общата сума на разходите за възнаграждения на персонала са размер на 15 151 хил.лв. за 2020 г. (2019 г.: 12 134хил. лв.) признати в отчета за приходите и разходите, са представени детайлно в пояснителна бележка № 5.14.3.  5.12.4. Задължения към осигурителни преприятия Общата сума на разходите за осигурителни вноски на персонала са размер на 2 787 хил.лв. за 2020 г. (2019 г.: 2 198 хил. лв.) признати в отчета за приходите и разходите, са представени детайлно в пояснителна бележка № 5.14.3.   2020 2019   BGN '000 BGN '000 Осигурителни задължения, в т.ч.:   Текущи задължения за осигурителни и здравни вноски 498 354 Начисления за задължения осигурителни вноски за неизползван платен отпуск 218 186 Общо осигурителни задължения: 716 540  



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    28 5.12.5. Данъчни задължения   2020 2019  BGN '000 BGN '000 Разчети за местни данъци към общини 1 486 1 321 ДДС за внасяне и други данъци 10 18 ДДФЛ 220 139 Корпоративен данък 605 - Общо данъчни задължения: 2 321 1 478  Във връзка със задължения за данък сгради и такса смет е заведено дело и е наложена възбрана от Община Стара Загора като обезчепечение върху сграда „АГ-комплекс“.  5.13. Финансирания и приходи и приходи за бъдещи периоди    2020 2019  BGN '000 BGN '000 Финансирания   Финансирания за дълготрайни активи  3 874 3 711    Правителствени 3 286 3589    Неправителствени  588 122 Финансирания за текуща дейност 1 842 159    Правителствени 1 628 108    Неправителствени 214 51 Общо финансирания: 5 716 3 870  Представените финансирания за дълготрайни активи представляват балансовата стойност на получени и усвоявани правителствени дарения за финансиране на дълготрайни активи, както следва:  
- от Министерство на здравеопазване: 3 082 хил. лв.,  
- Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”: 6 хил. лв., и балансовата стойност на получени и усвоявани неправителствени дарения за финансиране на дълготрайни активи от трети лица: общо 588 хил. лв. Представените финансирания за текуща дейност, са свързани с приходи за бъдещи периоди, и представляват неусвоената част от: 
- правителствено дарение от Министерство на здравеопазването за поддържане на готовност за оказване на медицинска помощ през периода на обявена извънредна епидемична обстановка чрез осигуряване на над 50 на сто 



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    29от легловия капацитет за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция на основание договор и съгласно заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция по чл. 94а, ал. 2 от Закона за лечебните заведения в размер на 1 257 хил. лв.; 
- правителствено дарение от Министерство на здравеопазването за медикаменти и консумативи в размер на 141 хил. лв.; 
- правителствено дарение по Наредба 3 в размер на 35 хил. лв.; 
- Правителствено финансиране проект Скрининг в размер на 2 хил. лв.; 
- финансиране от НЗОК чрез заплащане на медицински консумативи  директно на доставчици в размер на 39 хил. лв.; 
- неусвоени дарения от трети лица на парични средства с условия – 167 хил. лв.; 
- медикаменти и консумативи в размер на 47  хил. лв.   5.14. Разходи за оперативна дейност  5.14.1. Разходи за материали Разходите за материали включват:  2020 2019  BGN '000 BGN '000    Медикаменти и консумативи 5 374 3 979 Ел.енергия 520 495 Горивни, смазочни материали и пароподаване 374 399 Вода 195 224 Храна на болни 98 103 Други материали 97 94 Дезинфектанти 43 33 Офис материали и консумативи 41 37 Постеловъчен инвентар 23 9 Резервни части, гуми 24 11 Общо: 6 789 5 384    



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    305.14.2. Разходи за външни услуги Разходите за външни услуги са:  2020 2019  BGN '000 BGN '000    Външни медицински услуги 437 414 Пране на болнично бельо 105 109 Абонаментни услуги мед апаратура 177 137 Обработка на опасни отпадъци 90 83 Тек ремонт машини и оборудване 90 111 Граждански договори и хонорари 90 85 Юридически услуги 31 79 Транспортни услуги 31 32 Съобщителни услуги 68 55 Абонаментна поддръжка софтуер 62 43 Тек ремонт сгради 56 - Правни, консултантски  и одиторски услуги 55 11 Банкови такси и комисионни 9 7 Наеми 8 6 Наеми мед апаратура 4 2 Застраховки 3 5 Разходи за преквалификация 7 3 Други разходи за външни услуги 97 105 Общо: 1 420 1 287  5.14.3 Разходи за персонала Разходите за персонала включват:   2020 2019   BGN '000 BGN '000    Разходи за възнаграждения, в т.ч. 15 151 12134 Разходи за заплати 14 553 11 433 Разходи за заплати ключов персонал 132 90 Разходи за неизползван отпуск 200 340 Начисления за обезщетения за пенсиониране 266 271 



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    31Разходи за социални осигуровки,  в т.ч. 2 787 2 198 Разходи за социaлни осигуровки 2 755 2 156 Осигуровки върху начисления за неизползван отпуск 32 42 Общо: 17 938 14 332 Ръководството на Дружеството е оценило задължението по изплащане на дефинирани доходи с помощта на независим актюер. Изменението на задълженияето за доходи при пенсиониране е представено в пояснителна бележка № 5.11. Броят на персонала към 31 декември 2020 г. е 881 работници и служители (2019 г:  882)  5.14.4. Други разходи Другите разходи  включват:  2020 2019  BGN '000 BGN '000    Разходи за неустойки по договори, съдебни такси, разноски 186 386 Данък сгради и такса смет 165 157 Разходи за глоби, лихви от държавни органи 146 210 Разходи за командировки 2 2 Данък МПС и пътен данък 2 2 Разходи представителни 3 3 Други разходи 9 10 Социални разходи 66 16 Разходи ликвидация дъщерно дружество 11 - Отписани активи, вкл. вземания 81 525 Обезценка вземания 415 - Балансова стойност на продадени активи 33 13 Общо: 1 119 1 324   5.15. Финансови разходи Финансовите разходи включват:   2020 2019   BGN '000 BGN '000    Разходи за лихви по просрочени плащания 521 1 252 Разходи за лихви обезщетения за пенсиониране 14 19 Общо: 535 1 271 



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    32 5.16. Данъчно облагане Текущите и отсрочените данъци върху печалбата се определени в съответствие с изискванията на българското данъчно законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане. Номиналната данъчна ставка за 2020 г. е 10% (2019 г.: 10%).   2020 2019  BGN '000 BGN '000    Печалба/ (Загуба) преди данъчно облагане 6 477 2 774 Данъчна ставка  10% 10% Разход за данъци преди данъчно преобразуване (647) (277) Данъчен ефект от:   Увеличения на финансовия резултат за данъчни цели 2 984 3 765 Намаления на финансовия резултат за данъчни цели (3 406) (6 539) Текущ (разход) /икономия от данъци върху дохода след увеличения и намаление 42 277 Разход за данъци от печалбата (605) -  5.16.1. Отсрочени данъчни (разходи)/приходи  2020 2019  BGN '000 BGN '000    Възникване и обратно проявление на временни разлики 276 357                                                                                           Приспадане на непризнати данъчни загуби   (343) (759) Ефект от отсрочени данъци  (67) (402)  Пояснителна бележка № 5.4 предоставя информация за отсрочените данъчни активи и пасиви, включваща и стойностите, признати в отчета за приходите и разходите. Съответните данъчни периоди на дружеството могат да бъдат обект на проверка от данъчните органи до изтичането на 5 години от края на годината, в която е подадена декларация или е следвало да бъде подадена декларация, като могат да бъдат наложени допълнителни данъчни задължения или глоби съобразно интерпретирането на данъчното законодателство. На ръководството на дружеството не са известни обстоятелства, които биха могли да доведат до възникване на допълнителни съществени задължения в тази област.   



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    335.17. Приходи  5.17.1. Нетни приходи от продажби Приходите от продажби на Дружеството включват:   2020 2019  BGN '000 BGN '000    Приходи от предоставяне на  медицински услуги, в т.ч.:   - медицински услуги по договор с НЗОК 26 759 24 239 - медицински услуги по договор с Министерство на здравеопазването 2 076 1 390 - други медицински услуги 1 820 849 Общо приходи от медицински услуги: 30 655 26 478  5.17.2. Други приходи  Другите приходи на Дружеството включват:   2020 2019  BGN '000 BGN '000    Приходи от продажба на материални запаси 26 29 Наем и префактурирания 142 203 Приходи от специализанти 43 47 Приходи от отписани задължения  198 607 Приходи от клинични проучвания 49 66 Други приходи от възстановени надлимитни вземания от НЗОК 243 - Други приходи  141 96 Общо: 842 1048 Себестойността на продадените текущи активи за отчетния период е 33 хил. лв.(2019 г.  - 13 хил. лв.), пояснителна бележка 5.14.4.   



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    345.17.3. Приходи от финансирания  2020 2019  BGN '000 BGN '000    Приходи от финансиране на дълготрайни активи, в т.ч.: 422 384       правителствени 294 322       неправителствени 128 62 Приходи от финансиране на текуща дейност,  в т.ч.: 3 358 470      правителствени 2 996 399      неправителствени 362 71 Общо: 3 780 854  В представените приходи от правителствени финансирания за текуща дейност значителна част представляват приходите Министерство на здравеопазването за субсидиране на разходи за допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски за медицинските лица, които са на първа линия в борбата с COVID-19 и са най-застрашени от заразяване в размер на 2051 хил. лв. Приходи от финансиране във връзка с поддържане на готовност по ПМС 385 в размер на 122 хил.лв., приходи от финансиране на специализанти 67 хил. лв., приходи от финансиране на лекарства 275 хил. лв., кръвни продукти 80 хил. лв., консумативи 155 хил.лв., други материали 397 хил. лв., финансиране на ОМП 1 хил. лв. от Министерство на здравеопазване и от Община Стара Загора 2 хил. лв. за други материали.  5.18. Увеличение/намаление на запасите от незавършено производство  2019 2019  BGN '000 BGN '000    Намаление на запасите от незавършено производство 81 45  5.19. Свързани лица Свързаните лица на дружеството включват собствениците-акционери, дъщерни предприятия, и ключов управленски персонал, оповестен в пояснителна бележка 1.1.   5.20. Сделки и разчети със свързани лица  Транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.    



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    35През отчетния период сделките със свързани лица са както следва: 5.20.1. Сделки със собственици-акционери  2020 2019  BGN '000 BGN '000 Министерство на здравеопазването:   Продажба на услуги   - продажба на  медицински услуги на Министерство на здравеопазването 2076 1390 Общо продажби: 2076 1390 5.20.2 Сделки с дъщерни предприяти  2020 2019  BGN '000 BGN '000 МЦ „Проф.д-р Стоян Киркович” ЕООД   Продажба на стоки и услуги      Префактурирани консумативни разходи 31 30 Наем 18 19 Оказани медицински услуги 27 25 Общо продажби: 76 74 Покупки на стоки и услуги    Доставка на консумативи 1 7 Доставка на материали - 1 Общо покупки: 1 8  За извършените през годината сделки с МЦ „Проф.д-р Стоян Киркович” ЕООД няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени, като същите са осъществявани на база на сключени договори. 5.20.3. Сделки с ключов управленски персонал Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на Съвета на директорите. Сделките са във връзка с начислени и изплатени възнаграждения и осигурителни вноски по договора за възлагане на управление на дружеството.  Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:  2020 2019  BGN '000 BGN '000 Разходи за заплати 132 90 Разходи за социални осигуровки 18 11     Общо разходи за ключов персонал 150 101 



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    36 Неуредените разчети за задължения към ключов управленски персонал към края на отчетния период са 11 хил.лв. (2019 г.:7 хил.лв.) и представляват неизплатени възнаграждения за месец декември 2020 г., уредени към датата на съставяне на този финансов отчет. Сумите за съответните отчетни периоди са представени в задължения към персонал.  5.20.4 Разчети със свързани лица към края на отчетния период  2020 2019  BGN '000 BGN '000 Вземания от:    - собственици - -  - дъщерни предприятия  в т. ч. 23 36 МЦ „Иван Рилски” ЕООД - 6 МЦ „Проф.д-р Стоян Киркович” ЕООД 23 30 Общо вземания от свързани лица 23 36    Задължения към:     - собственици (МЗдравеопазването) за увеличение на капитала 2207 2485 -собственици (МЗдравеопазването) за възстановяване на неусвоени капиталови средства  1203 1463 - собственици (МЗдравеопазването) по договори за дейност - 3 -дъщерни предприятия  в т. ч. 2 2 МЦ „Проф.д-р Стоян Киркович” ЕООД 2 2 Общо задължения към свързани лица 3412 3953  Вземанията от към дъщерното предприятие МЦ „Проф.д-р Стоян Киркович” ЕООД, са неуредени текущи разчети към края на периода за наеми, префактурирани разходи, услуги. Представените задължения представляват получени средства за капиталови разходи за бъдещо увеличаване на капитала от Министерство на здравеопазването, съгласно нормативните правила.  5.21. Безналични сделки  За отчетния период Дружеството е уредило следните сделки, при които не са използвани пари или парични еквиваленти и които не са отразени в отчета за паричните потоци: 



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    37• Дружеството е придобило при условията на безвъзмездно предоставяне в размер дълготрайни активи в размер на 584 хил. лв., лекарства, медицински консумативи и други материали  при условията на безвъзмездно предоставяне в размер на 1366 хил. лв. (2019 г: 487 хил. лв.); 
• С част от средствата получени по договори за медицинска дейност с РЗОК са погасени задължения: за лихви и неустойки 197 хил. лв.; към доставчици за доставки 137  хил. лв. и гаранции в размер 5 хил. лв. 
• С част от средствата, получени по договори с други клиенти, са погасени задължения към доставчици в размер на 112 хил. лв.  5.22. Условни пасиви  Лечебното заведение е ответник по съдебни дела с контрагенти за просрочени задължения, които не са приключили към датата на настоящия финансов отчет. Ръководството не се ангажира с вероятния изход на тези дела за да не се окаже влияние върху разрешаването на споровете. Както е посочено в пояснителна бележка № 5.15 дружеството е признало всички предявени задължения за лихви. Вероятно е да произтекат и други задължения за лихви съгласно условия на договорите с контрагентите във връзка със забави на плащанията по извършени доставки на услуги и активи. Дейността на Дружеството е обект на текущ и последващ контрол от Национална здравноосигурителна каса. Редица от проверките се извършват след периодите на изпълнение на ангажиментите по договорите за извършване на медицинска дейност, поради което съществува риск от условни пасиви, свързани с неспазване на изисквания, който ръководството на Дружеството оценява като нисък. Дружеството няма поети ангажименти и не очаква да възникна условни пасиви по отношение на дъщерни предприятия.  5.23. Категории финансови активи и пасиви Балансовите стойности на представените финансови активи и пасиви на Дружеството са в следните категории:  Финансови активи Пояснителна бележка 2020 2019  BGN '000 BGN '000 Кредити и вземания:        Търговски и други вземания (без аванси) 5.7.1  355  1 311     Вземания от свързани лица  5.7.2 140 36     Пари и парични еквиваленти 5.8 5 244 1 313 Общо финансови активи:  5 739 2 660 



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    38 Финансови пасиви Пояснителна бележка 2020 2019  BGN '000 BGN '000 Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност:       Текущи    Търговски и други задължения, включителни лихви и неустойки   5.12.1 8 727 12 844 -собственици (МЗдравеопазването) по договори 5.20.4 - 3 Задължения към дъщерни предприятия 5.20.4 2 2 Общо финансови пасиви  8 729 12 849  5.24. Рискове, свързани с финансовите инструменти Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска  Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено дружеството са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск. Управлението на риска на дружеството се осъществява от неговите органи на управление. Приоритет при управлението на риска е да се осигури финансовата стабилност на Дружеството.  Основни рискове, на които е изложено Дружеството и произтичат от финансови инструменти: 5.24.1. Пазарен риск Вследствие на използването на финансови инструменти дружеството е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на дружеството. Валутен риск По-голямата част от сделките на дружеството се осъществяват в български лева.  Дружеството не притежава разплащателни сметки и не извършва сделки в чуждестранна валута и поради това валутният риск е минимален.  Лихвен риск Политиката на дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Към 31 декември 2020 г. дружеството не е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти.  Други ценови рискове Дружеството е изложено и на други ценови рискове във връзка с промени на лихвени проценти по налични просрочени задължения към доставчици. 



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    395.24.2. Анализ на кредитния риск Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към дружеството. Дружеството е изложено на този риск във връзка с различни финансови инструменти, като вземания от предоставени заеми, вземания от клиенти, депозиране на средства и други. Кредитният риск е ограничен до размера на балансовата стойност на финансовите активи, към края на съответния отчетен период: Финансови активи - балансови стойности    Пояснителна бележка 2020 2019  BGN '000 BGN '000 Кредити и вземания:        Търговски и други вземания (без аванси) 5.7.1 355 1 311     Вземания от свързани лица  5.7.2 140 36     Пари и парични еквиваленти 5.8 5 244 1 313 Общо  финансови активи:  5 739 2 660  Дружеството редовно следи за неизпълнението на задълженията на своите клиенти и други контрагенти и използва тази информация за целите на контрол на кредитния риск. Ръководството на дружеството счита, че всички представени финансови активи, които не са били обезценени или са с настъпил падеж през представените отчетни периоди, са финансови активи с висока кредитна оценка. Дружеството не е предоставяло финансовите си активи като обезпечение по други сделки.  Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск по отношение на търговските и други вземания към отделни контрагенти За постановени задължения към контрагенти чрез съдебни искове, уреждането се извършва чрез наложени запори върху текущи и бъдещи вземания от НЗОК. Балансовата стойност на тези задължения към 31.12.2020 е 160 хил.лв.  Дължимите месечни вноски за главници и лихви, с които се уреждат тези задължения са 15 хил.лв. Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти, се счита за несъществен, тъй като паричните средства са в банки с добра репутация.  Към 31.12.2020 г. върху паричните средства на дружеството няма наложени запори и други ограничения. 5.24.3. Анализ на ликвидния риск Ликвидният риск представлява рискът Дружеството да не може да погаси своите задължения. Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на финансовите си задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Ръководството на дружеството продължи мерките за разсрочване на задължения към контрагенти. Сключени са споразумения за разсрочване на задължения към значими контрагенти. Дължими неустойки, лихви за закъснения и съдебни разноски допълнително влошават ликвидността на дружеството.  



УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр.Стара Загора Индивидуален финансов отчет 31 декември 2020 г.    40Към 31 декември 2020 г. падежите на договорните задължения (финансови пасиви) на Дружеството (съдържащи лихвени плащания, където е приложимо) са обобщени, както следва:  Финансови пасиви Пояснителна бележка 2020 2019  BGN '000 BGN '000 Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност:       Текущи    Търговски и други задължения, включителни лихви и неустойки   5.12.1 8 727 12 844 -собственици (МЗдравеопазването) по договори 5.20.4 - 3 Задължения към дъщерни предприятия 5.20.4 2 2 Общо финансови пасиви  8 729 12 849  Стойностите на падежите на задълженията са представени по не дисконтирани парични потоци, които могат да се различават от балансовите стойности на задълженията към отчетната дата.  За целите на управление на ликвидния риск дружеството отчита очакваните парични потоци от търговски вземания и наличните парични средства. Наличните парични средства и търговските вземания са недостатъчни да покрият падежиралите задълженията към контрагенти.  6. Управление на капитала Целите на Дружеството във връзка с управление на капитала е да се поддържа силна капиталова база, да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува  като действащо предприятие и да се осигури рентабилност и условия за развитие. Капиталът се състои от регистриран дружествен капитал, резерви и неразпределени печалби. През годината не е имало промени в подхода на управление на капитала. Капиталът на Дружеството не е предмет на специфични капиталови изисквания  и ограничения, наложени от външни страни. За представените отчетни периоди собственият капитал и нетния дълг се анализира, както следва:   2020 2019   BGN '000 BGN '000 Собствен капитал (4 501) (11 534)     Общо търговски и други задължения (текущи и нетекущи), без финансирания и приходи за бъдещи периоди 18 737 23 099 - Пари и парични еквиваленти (5 244) (1 313) Нетен дълг 13 493 21 786 
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7. Събития след края на отчетния период
Към датата на издаване на настоящия финансов отчет, Дружеството 

осъществява дейността си в условията на продължаваща епидемиологична обстановка.

Дружеството е определено като част от лечебни заведения, които отговарят на 
териториален административен принцип за здравеопазване във връзка с издадени 
Заповеди на Министъра на здравеопазването, включително и за тази продължаваща 
епидемична обстановка.

Дружеството е структуроопределящо за Югоизточна България, натоварено с 
цялата консултативна и методична помощ. Независимо от динамиката на социалните и 
финансовите процеси в национален мащаб, лечебното заведение попада в категорията 
дейности, които не подлежат на преустановяване на работен цикъл.

На 10.02.2021 г. Общото събрание на дружеството взема решение за 
увеличаване на капитала с 595 хил лв., което е вписано на 23.02.2021 г. в Търговския 
регистър.

На 24.02.2021 г. Министерският съвет прие решение за даване на съгласие за 
продажба на обособена част от лечебно заведение - недвижим имот, собственост на 
УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, Стара Загора. Частта, представ.ляваща идеални 
части от урегулирания поземлен имот по плана на село Ягода, община Мъглиж, не се 
ползва пряко за дейността на лечебното заведение. Продажбата на обособени части от 
лечебни заведения, които са включени в списъка по Приложение № 1 на Закона за 
приватизацията и следприватизационния контрол, какъвто е случаят, се извършва след 
решение на Министерския съвет, по предложение на упражняващия правата на 
собственост в капитала на дружеството. Паричният ресурс, получен от предстоящата 
продажба на имота, ще остане в лечебното заведение и ще се използва в съответствие 
със ЗЛЗ и ЗПСК.

Към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет са заведени съдебни 
искове от кредитори на обща стойност 452 хил. лв., от които 195 хил. лв. лихви и 257 
хил. лв. главница.

Не са възникнали други събития от съществено за дружеството значение след 
края на отчетния период до датата на одобрение на настоящия индивидуален финансов 
отчет и не са настъпили дрзти значими събития, които да налагат допълнителни 
оповестявания или корекции във финансовия отчет за годината, приключваща на 31 
декември 2020 година.

8. Одобрение на индивидуалния финансов отчет
Индивидуалният финансов отчет на дружестото към 31 декември 2020 г. 

(включително сравнителната информация) е одобрен и приет 
Директорите на . . ....... 2021 г.

от Съвета на

Съставител:.. 

(Иван Петров)
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 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   2І. МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ  Университетска Многопрофилна  болница за активно лечение “Проф. Д-р Ст. Киркович”- АД  гр. Стара Загора има ясна формулирана мисия. Като лечебно заведение за болнична помощ тя предоставя качествено и еднакво достъпно медицинско обслужване на нуждаещите се, осъществявайки дейност, насочена към промотивни, диагностични, лечебни, рехабилитационни и други услуги за запазване на здравето и повишаване  качеството на живот, или възможното намаляване страданията на  заболели, при които медицинските интервенции могат да забавят развитието на болестта или  облекчат нейното протичане. За осъществяването на тези дейности лечебното заведение провежда ясна политика,която  лесно и достъпно достига до  потребителите на  медицински услуги.  Лечебното заведение  има основни цели,които са свързани с провеждането  на Националната здравна стратегия на регионално ниво: 
• осъществяване на диагностично-  лечебни дейности за възстановяване на здравето; 
• създаване на условия за постигане на намаление на смъртността,чрез професионална работа в  лечебен план; 
• намаляване на други неблагоприятни последици от факторите на околната среда: лошо физическо здраве,лошо социално положение; 
• подобряване качеството на медицинските услуги и интервенции, и спазване на изискванията  на медицинските стандарти; 
•  прецизиране и намаляване  на  рехоспитализациите; 
• промотивна дейност сред населението; 
• Обучение на студенти по съответната медицинска специалност; 
• Обучение на специализанти и докторанти по акредитирани медицински специалности и направления и стремеж към  постигане на европейски стандарти в обучението и лечението на социално значимите заболявания.  През тези отчетни периоди основните усилия на всички служители в УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович "АД гр. Стара Загора са били насочени към достигане и покриване изискванията, нуждите и очакванията на пациентите, потърсили медицинска помощ чрез своевременност, достъпност, адекватност и качество на медицинската услуга, както и стриктно  спазване изискванията  на медицинските стандарти.  За постигане на набелязаните цели УМБАЛ "Проф. Д-р Ст.Киркович"-АД гр. Стара Загора е изпълнявала  определените насоки за развитие, които включват: 
• подобряване на качество на медицинските дейности; 
• осигуряване на достъп до медицинските дейности; 
• подобряване на материалната база; 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   3• окомплектоване с необходимата медицинска апаратура и замяна на амортизираната такава; 
• своевременно осигуряване с лекарства и консумативи; 
• усъвършенстване и  повишаване квалификация на  работещите в лечебното заведение лекари и медицински специалисти; 
• осигуряване на финансови ресурси; 
• управление на лечебното заведение така, че да се гарантира  постигане  на устойчивост и конкурентноспособност в  пазарни условия.  ЦЕЛИТЕ на УМБАЛ"Проф.Д-р Ст.Киркович"-АД гр. Стара Загора са:  

��  ооссъъщщеессттввяяввааннее  ннаа  ддииааггннооссттииччнноо--ллееччееббннии  ддееййннооссттии  ззаа  ввъъззссттааннооввяяввааннее  ннаа  ззддррааввееттоо;;  
��  ссъъззддааввааннее  ннаа  ууссллооввиияя  ззаа  ппооссттииггааннее  ннааммааллееннииее  ннаа  ссммъъррттннооссттттаа,,  ччрреезз  ппррооффеессииооннааллннаа  ррааббооттаа  вв  ллееччееббеенн  ппллаанн;;  
��  ппооддооббрряяввааннее  ккааччеессттввооттоо  ннаа  ммееддииццииннссккииттее  ууссллууггии  ии  ииннттееррввееннццииии,,  ии  ссппааззввааннее  ннаа  ииззиисскквваанниияяттаа  ннаа  ммееддииццииннссккииттее  ссттааннддааррттии;;  
��  ннааммаалляяввааннее  ннаа  ддррууггии  ннееббллааггооппрриияяттннии  ппооссллееддиицции  оотт  ффааккттооррииттее  ннаа  ооккооллннааттаа  ссррееддаа::  ллоошшоо  ффииззииччеессккоо  ззддррааввее,,  ллоошшоо  ссооццииааллнноо  ппооллоожжееннииее,,  ннааммааллееннаа  ттррууддооссппооссооббнноосстт;;  
��  ууппррааввллееннииее  ннаа  ббооллннииццааттаа  ззаа  ууттввъърржжддааввааннееттоо  йй  ккааттоо  ппррееддппооччииттааннооттоо  ллееччееббнноо  ззааввееддееннииее  ннаа  ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  ооббллаассттттаа..  
��  ппррооммооттииввннаа  ддееййнноосстт;;  
��  ооббууччееннииее  ннаа  ккааддррии  вв  ссъъооттввееттссттввииее  сс  ннооррммааттииввннааттаа  ууррееддббаа    ппоо  ааккррееддииттииррааннии  ммееддииццииннссккии  ссппееццииааллннооссттии..  Дейността на дружеството се осъществява на основание чл.46 ал.2 от Закона за лечебните заведения.  УМБАЛ”Проф.Д-р Стоян Киркович” АД Стара Загора осъществява лечебна дейност в следните направления: 1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ 2. Рехабилитация 3. Родилна помощ 4. Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения 5. Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия, съгласно действащото в страната законодателство 6. Учебна и научна дейност 7. Трансплантация на органи, тъкани и клетки: Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнени функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   4предоставянето им за трансплантация. Присаждане на костно-сухожилна тъкан. Присаждане на очна роговица, амниотична мембрана.  8. Диспансеризация по следните медицински специалности: 1.       Акушерство и гинекология 24.    Неврохирургия 2.       Анестезиология и интензивно лечение 25.    Неонатология 3.       Вирусология 26.    Нервни болести 4.       Вътрешни болести 27.    Нефрология 5.       Гастроентерология 28.    Образна диагностика 6.       Гръдна хирургия 29.    Обща и клинична патология 7.       Детска ендокринология 30.    Медицинска онкология 8.       Детска клинична хематология и онкология 31.    Медицинска паразитология 9.       Детска неврология 32.    Медицинска генетика 10.   Детска нефрология и хемодиализа 33.    Ортопедия и травматология 11.   Детска пневмология и фтизиатрия 34.    Очни болести 12.   Детска хирургия 35.    Педиатрия 13.   Ендокринология и болести на обмяната 36.    Пневмология и фтизиатрия 14.   Инфекциозни болести 37.    Професионални заболявания 15.   Кардиология 38.    Психиатрия 16.    Клинична алергология 39.    Ревматология 17.    Клинична имунология 40.    Спешна медицина 18.    Клинична лаборатория 41.    Съдебна медицина 19.    Клинична токсикология 42.    Съдова хирургия 20.    Клинична хематология 43.    Урология 21.    Кожни и венерически болести 44.    Ушно-носно-гърлени болести 22.    Лъчелечение 45.    Физикална и рехабилитационна медицина 23.    Микробиология 46.    Хирургия Лечебната дейност може да се осъществява в следните клиники, отделения и клинико-диагностични структури, с нива на компетентност и по специалности, както следва: Клиники и/или отделения с легла: 1. Клиника по кардиология -с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения Медицински стандарт „Кардиология"; 1а. в клиниката се осъществява дейност по обща кардиология в изпълнение на медицинския стандарт „Кардиология"; 16. в клиниката се осъществява дейност по инвазивна кардиология в изпълнение на медицинския стандарт „Кардиология"; 1в. в клиниката се осъществява дейност по неинвазивна кардиология в изпълнение на медицинския стандарт по „Кардиология"; 1г. в клиниката се осъществява дейност по интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения и контрол върху критични нарушения на хемодинамиката в изпълнение на медицинския стандарт „Кардиология"; 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   51д. в клиниката се осъществява дейност по кардиостимулация, имплантиране на кардиовертер-дефибрилатори, ресинхронизиращо лечение в изпълнение на медицинския стандарт „Кардиология"; 1е. в клиниката се осъществява дейност по медицинската специалност Ревматология, отговаряща на II (второ) ниво компетентност в изпълнение на медицинския стандарт „Ревматология"; 2. Клиника по професионални болести - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Професионални болести"; 3. Първа вътрешна клиника-с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения Медицински стандарт по „Вътрешни болести"; 3а.в клиниката се осъществява дейност по медицинската специалност Нефрология отговаряща на III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Нефрология"; Зб.в клиниката се осъществява дейност по медицинската специалност Пневмология и фтизиатрия отговаряща на III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия "; 4. Клиника по ендокринология и болести на обмяната III (трето) ниво на компетентност визпълнение на утвърдения медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната"; 5.Клиника по педиатрия - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Педиатрия"; 5а. в клиниката се осъществяват дейности и по медицинските специалности детска клинична хематология и онкология, детска ендокринология и болести на обмяната, детска пневмология и фтизиатрия и детска нефрология и хемодиализа, отговарящи на III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Педиатрия"; 6. Клиника по нервни болести - с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Нервни болести"; 7. Клиника по ортопедия и травматология - III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Ортопедия и травматология"; 8. Клиника по ушно-носно-гърлени болести - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Ушно-носно-гърлени болести"; 9. Клиника по хирургични болести - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдените „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия"; 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   69а. Отделение по интензивно лечение - с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение"; 10. Клиника по обща и оперативна хирургия - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия"; 10а. в клиниката се осъществява дейност по медицинската специалност Детска хирургия, отговаряща на II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия"; 11. Клиника по урология - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Урология"; 12. Клиника по гръдна хирургия - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Гръдна хирургия"; 13. Клиника по съдова хирургия - с III (трето) ниво на компетентност в съответствие с утвърдените „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия"; 14. Клиника по кожни и венерически болести - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт "Кожни и венерически болести"; 15. Клиника по неонатология - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Неонатология"; 16. Клиника по акушерство и гинекология - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Акушерство и гинекология"; 17. Клиника по инфекциозни болести - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт "Инфекциозни болести"; 18. Клиника по неврохирургия - с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Неврохирургия"; 19. Клиника по анестезиология и интензивно лечение - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение"; 19.а в клиниката се осъществява дейност по медицинска специалност Клинична токсикология, отговаряща на II (второ) ниво на компетентност, в изпълнение на медицински стандарт „Клинична токсикология"; 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   720. Отделение по клинична хематология - с III (трето) ниво на компетентност, в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Клинична хематология"; 20а. в отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност „Медицинска онкология", отговаряща на II (второ) ниво на компетентност, в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Медицинска онкология"; 21. Отделение по гастроентерология - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Гастроентерология"; 22. Отделение по очни болести - с II (второ) ниво на компетентност, в изпълнение на утвърдения медицинска стандарт „Очни болести"; 23. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина"; 24. Отделение по психиатрия - с II (второ) ниво на компетентност, в изпълнение на утвърдения медицинска стандарт „Психиатрия"; 25. Отделение по лъчелечение - с II А (второ) ниво на компетентност, в изпълнение на утвърдения медицинска стандарт „Лъчелечение"; 26. Спешно отделение - с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Спешна медицина". Клиники / Отделения без легла: 1. Клиника по обща и клинична патология - в изпълнение на утвърдения медицински стандарт„Клинична патология"; ' 2. Отделение по хемодиализа - с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Диализно лечение"; 3. Отделение по образна диагностика - с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Образна диагностика; 4. Отделение по съдебна медицина Клинико-диагностични структури: 1. Клинична лаборатория - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Клинична лаборатория"; 2. Лаборатория по микробиология - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Микробиология"; 2а. микробиологичната лаборатория осъществява дейност и като лаборатория по туберкулоза отсредно ниво в изпълнение на медицинския стандарт „Микробиология". 3. Лабораторията по вирусология - с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Вирусология"; 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   84. Лаборатория по клинична имунология - с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Клинична имунология"; 5. Лаборатория по медицинска паразитология в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Медицинска паразитология"; 6. Лаборатория по медицинска генетика -в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Медицинска генетика". Клиники и/или отделения за продължително лечение или рехабилитация: 1. Отделение за продължително лечение по пневмология и фтизиатрия, вътрешни болести, гастроентерология, кардиология, клинична хематология, медицинска онкология, нервни болести и ревматология; 2. Отделение за продължително лечение по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, съдова хирургия, ортопедия и травматология, акушерство и гинекология-за гинекология. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО   Съставът на съвета на Директорите  е  както следва: Председател - Филка Симеонова,  Изпълнителен Директор - проф. д-р Йовчо Йовчев,дм     и  член на Съвета на директорите - Проф.двмн Иван Въшин.   Членовете на СД не участват в други организации и структури съгласно чл.247 ал.2 от Търговския закон и не са сключвали договори по чл. 240 б от ТЗ.  II. ЧОВЕШКИ РЕСУРИ таблица 1  Персонал по вид- ср. списъчен брой Към 31.12.2020 Към 31.12.2019Висше медицинско образование 227.72 228.95  В т. ч.  Лекари със специалности 161.14 160.92  Лекари без специалност 66.58 68.03Висше немедицинско образование 12.27 14.59Медицински специалисти 310.5 319.18Друг персонал 330.04 319.14  В т. ч.  Санитари 215.13 207.89  Здравни асистенти 23.75 48.33ОБЩО ЗА УМБАЛ-АД 880.53 881.86     



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   9Съотношение лекари към медицински специалисти таблица 2 Показатели Към 31.12.2020 Към 31.12.2019Лекари - ср. Спис. Брой 227.72 228.95Медицински специалисти - ср. Спис. Брой 310.5 319.18Брой лекари към медицински специалисти 73.3%  5/7                 Средно списъчен брой лекари по брой специалности  таблица 3 Висш медицински персонал Към 31.12.2020 Към 31.12.2019Лекари с три специалности 2 2Лекари с две специалности 45.25 58Лекари с една специалност 116 100.92Без специалност 64.47 68.03    В УМБАЛ Проф. Д-р Стоян Киркович АД работят още 13 специализанти без трудов договор по чл. 13 от Наредбата за следдипломно обучение в здравеопазването и по чл. 234 от Кодекса по труда.   Средно списъчен брой медицински специалисти по видове таблица 4 Медицински специалисти Към 31.12.2020 Към 31.12.2019Медицински сестри 223.72 240.18Акушерки 46.43 42Лаборанти 24.35 26Рехабилитатори 5 6Рентгенови лаборанти 11 5   Средно списъчен брой за дружеството таблица 5 Показатели Към 31.12.2020 Към 31.12.2019Средносписъчен брой на персонала 881 882          Средно-списъчният брой на персонала към 31.12.2020 г. е намалял с 1 човек спрямо същия период на 2019 г.  Приложение № 1      



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   10Средна работна заплата  Средната месечна работна заплата в Дружеството е нараснала през 2020 г. спрямо 2019г. с 297.59 лв и е 1382.86 лв.  В относителен размер увеличението е с 27.42 %, което надвишава процента на нарастване на минималната заплата за страната. Средната месечна работна заплата към 31.12.2020 г. на висш медицински персонал спрямо 2019 г е увеличена с 561.91 лв. (40.21%) и е в размер на 1959.12 лв. Средната месечна работна заплата на медицинските специалисти към 31.12.2020 г. е 1445.90 лв. спрямо същия период на 2020 г. тя е нараснала със 497.08 лв. (52.38%). Средната месечна работна заплата на друг персонал за 2020 г. е 942.31 лв. и е увеличена с 217.94 лв. (30.01%). таблица 6 Висш мед.персонал Медицински специалисти Друг персоналКъм 31.12.2020 1382.86 1959.13 1445.90 942.31Към 31.12.2019 1085.27 1397.22 948.82 724.37година Средна месечна работна заплата - Общо Средна брутна работна заплата по категории    IІІ. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ  УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович"-АД гр. Стара Загора обслужва населението на Старозагорска област, равняващо се на около 382 000 и структурирано в 11 общини: Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Гълъбово, Павел баня, Опан, Мъглиж, Гурково, Николаево, Раднево и Братя Даскалови, а по  редица специалности – неонатология, детска хирургия, детска ортопедия, инфекциозни и детски инфекциозни болести, неврохирургия и кардиология е с междуобластно значение. Основните договори, с които се финансира дейността на дружеството, са с Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазване. Медицинската дейност на лечебното заведение се осъществява в : планов и спешен порядък в т.ч. републиканска консултативна помощ за Югоизточна България. Дейност на Спешно отделение       Показатели Към 31.12.2020 г. Към 31.12.2019 г.Брой прегледи 19666 21978От тях по спешност 19666 21978Хоспитализирани пациенти 10174 11289   



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   11Разпределение на пациентите по направления  таблица 7 Клиники, отделения по специалности Към 31.12.2020 г. Към 31.12.2019 г.Вътрешни отделения 9660 10854Инфекциозни 1883 1532Ортопедични 1299 1579Хирургични 7136 8559Неврохирургични 947 1205Педиатрични 3126 3441   Дейност на интензивни клиники, отделения  Преминалите през интензивните отделения са както следва:  Таблица 8    Интензивни структури Към 31.12.2020 г. Към 31.12.2019 г.КАИЛ 1167 1017   Медико-статистически показатели на ниво болница   таблица 9 Показатели Към 31.12.2020 г. Към 31.12.2019 г.Среден брой легла 531 545Брой преминали болни 22934 26272Брой леглодни 129109 136217Използваемост на леглата в % 66.43% 68.48%Използваемост на леглата в дни 243.13 249.9Оборот на леглата 43.19 48.21Среден престой на 1 болен в дни 5.63 5.18Леталитет 4.5 2.53   Сравнявайки качествените показатели за 2020г. спрямо 2019 г., се забелязват следните тенденции: - Средният брой легла е намален от 545 легла за 2019г. на 531 легла за 2020г. –или с 2.57%. - През 2020г броят на преминалите пациенти в лечебното заведение е намалял с 3338 пациента – от 26272 към 31.12.2019 г. на 22934 за 2020 г. или 12,71%. - Средният престой на 1 болен е нараснал незначително от 5,18 дни за 2019г. на 5,63 дни за 2020г.  Увеличението на средния престой се отразява на показателя брой леглодни за периода, който бележи намаление  от 136 217 леглодни за 2019 г. на 129 109 леглодни за 2020 г., като процентно спадът е 5,22%.  



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   12Намаление има и в използваемостта на легловия фонд с  2,05%.   При показателя оборот на леглата се отчита намаление с 10,41% (от 48,21% през 2019 г.на 43,19% до 31.12.2020 г.)   Показателят леталитет е повишен на 4.50% за изтеклата 2020г, като негативната тенденция и при елиминиране на фактора КОВИД – 19 също бележи повишение и достига до 3,63 %.  Намалението на оборотът на леглата, повишението на смъртните случаи на територията на лечебното заведение са косвено отражение на епидемичните процеси протичащи в обществото. Влиянието върху тези два фактора могат да бъдат разгледани двупосочно: от една страна наличието на носителство за КОВИД-19 и възникващите в резултат на това усложнения от заболяването или съпътстващите заболявания, а от друга наличието на хронични заболявания, които се обострят и водят до смъртен изход.     ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРА таблица 10      Показатели Към 31.12.2020 г. Към 31.12.2019 г.Средна стойност на един преминал болен в лв. 1239.16 852.09Средна стойност на един леглоден 220.12 178.22Средна стойност на един лекарстводен в лв. 18.38 14.47Средна стойност на един храноден 0.76 0.75Среден разход на 1 легло 53519.77 44544.74  Средната стойност на преминал болен за 2020 г. спрямо същия период на 2019 г. е нараснала с 387.07 лв. (увеличение с 45.4%).  За същия период има увеличение в средната стойност на един леглоден с 41.9 лв. или 23.5%. Средният разход на едно легло за периода е по-висок с 8975.03 лв или 20.1%. Общият размер на разходите по икономически елементи, въз основа на които се изчисляват показателите за 2020 г., е по-висок с 4 084 хил. лв. спрямо 2019 г. (съответно 28 419 хил. лв. и 24 335 хил. лв.) В сравнение с  2019 г. (5 384 хил. лв) разходите за материали през 2020 г. (6 789 хил. лв.) са увеличени с 1 405 хил. лв. Разходите за външни услуги през 2020 г. спрямо 2019 г. са нараснали с 133 хил. лв. (от 1287 хил. лв. на 1420 хил. лв). Значително намаление има в разходите за амортизации с 891 хил (45,44%). През  2020 г. разходите за възнаграждения и осигуровки са увеличени с 3 606 хил. лв. -от 14 332 хил. лв. за 2019 г. на 17 938 хил. лв. за 2020 г. или близо 25.16%.   



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   13IV. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ  1. СОБСТВЕН КАПИТАЛ  Показатели 31.12.2020 31.12.2019Акционерен капитал 18 470      17 242      Резерв от последващи оценки 1 728        1 728        Законови резерви 355           118           Други резерви 380           380           Неразпределена печалба 311           311           Непокрита загуба (31 550)     (33 685)     Текуща печалба (загуба) 5 805        2 372        Собствен капитал: (4 501)       (11 534)     1.1 Структура на основния капитал На 15.07.2020  е извършено вписване промяна на основния капитал на дружеството и той е увеличен с 1277700 лв. и към края на отчетния период, същият е в размер на 18469570 лв.           таблица 11 Акционери Участие % Брой акции Номинална стойност (лв.)Държава 88.11 1627437 16274370Община Братя Даскалови 0.35 6414 64140Община Гълъбово 0.53 9747 97470Община Казанлък 2.61 48130 481300Община Мъглиж 0.42 7725 77250Община Опан 0.14 2522 25220Община Павел баня 0.5 9297 92970Община Раднево 0.79 14635 146350Община Стара Загора 5.36 99069 990690Община Чирпан 0.85 15709 157090Община Гурково 0.18 3371 33710Община Николаево 0.16 2901 29010Всичко основен капитал: 18469570  1.2 Разпределение на неразпределена печалба На  20.07.2020 г.  е проведено редовно Общо събрание на акционерите на което е взето решение за разпределение на реализираната печалба за 2019 г., като  с 10 % от печалбата се попълват Законовите резерви на дружеството в размер на  237 хил. лв., а останалата част се покриват натрупаните загуби от минали години (2135 хил. лв.) След извършените промени законовите резерви на дружеството към края на отчетния период са в размер на  355 хил. лв. След извършените промени натрупаните загуби от минали години към края на отчетния период са в размер на  31550 хил. лв.  



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   142. Анализ на  задължения към доставчици  Наличните задължения към доставчици в хил. лв. и тяхното изменение към края на отчетните периоди е както следва:  Таблица 12   Показатели Задължения към 31.12.2020 г. Задължения към 31.12.2019 г.Задължения към доставчици 7259 11 130в това число Задължения за медикаменти 3096 4 113Задължения за консумативи 1711 2 889Задължения за вода,горива, енергия 236 1 599Задължения за храна 10 12Задължения за други материали 11 23Задължения за придобиване на ДМА 472 523Други задължения - външни услуги 1723 1 971  Към 31.12.2020 г. задълженията към доставчици са в размер на 7 259 хил. лв., които са намалели с 3871 хил. лв спрямо същия период на 2019 г. или с 34,78%. В процентно съотношение най-голямо намаление е в равнището на задълженията за вода,горива и енергия – намаление с 85,24%, за консумативи- с 40,78%, намаление на задълженията за медикаменти с 24.73% и задълженията за други материали-с 52,17%. Просрочените задължения към доставчици в хиляди лева за 2020г. са както следва: Tаблица 13  Показатели Задължения към 31.12.2020 г. Задължения към 31.12.2019 г.Общ размер към доставчици 5895 10 276в това число Просрочени задължения за медикаменти 2519 3787Просрочени задължения за медицински консумативи 1446 2616Просрочени задължения за вода,горива, енергия 141 1551Просрочени задължения за храна 8 12Просрочени задължения  за други материали 11 58Просрочени задължения  за придобиване на ДМА 123 413Просрочени задължения  за външни услуги 1647 1839  Абсолютният размер на просрочените задължения към 31.12.2020 г. е намален с  4 381  хил. лв. или с 42,63%. Най-голямо намаление на 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   15просрочените задължения се констатира при задълженията за вода, горива и енергия  - с  1410 хил. лв. (90,91%). Намалението на просрочените задължения за други материали е на второ място с 47 хил.лв или 81,03%, следвани от задълженията за придобиване на ДМА - 290 хил.лв (70,22%). Приложение № 3. 3.Анализ  на други задължения  таблица 14 Други задължения Към 31.12.2020 Към 31.12.2019Задължения към персонала 2376 2058  В т.ч.Зад. към персонала комп. отпуски 1106 983Задължения към осиг. предпр. 716 540   В т.ч.Зад. осигуровки за комп. отпуски 218 186Данъчни задължения 2307 1478Други задължения 331 475Задължения за увеличаване на капитала 3410 3948Лихви, неустойки 831 2128Провизии за пенсионни задължения към персонала 1492 1342Общо: 11463 11969  Към 31.12.2020 г. общото равнище на другите  задължения е намаляло с 506 хил. лв. или с 4.2 % спрямо същия период на 2019 г. Най-голямо влияние за това оказва намалението на задълженията за лихви и неустойки – 1297 хил.лв. (60.9%), задължения към персонала са увеличени с 318 хил. лв. (15.5%). Има ръст в данъчните задължения с 829 хил. лв. или 56,10%, като основен принос за това нарастване има данъка печалба за 2020 г. – 590 хил. лв. Приложение № 4.  През 2020 г продължава тенденцията за намаляване на нивото на задълженията към доставчиците, в т. ч. на просрочените задължения към доставчици.  Просрочени други задължения таблица 15 Просрочени Други задължения Към 31.12.2020 Към 31.12.2019Задължения към персонала 122 191Задължения към осиг. предпр. 26 28Данъчни задължения 1586 1387Други задължения 149 387Лихви, неустойки 831 2128Общо:          2 714              4 121      



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   16През 2020 г. общият размер на просрочените други задължения е намалял с 1 407 хил. лв. или 34,14% спрямо 2019 г.  При просрочените други задължения през 2020 г. най-голям спад спрямо 2019 г. има при задълженията за лихви и неустойки – с 1297ил. лв. или 60.9%. Просрочените данъчни задължения през 2020 г. спрямо 2019 г. нарастват с 238 хил. лв. или 61.5%. Всичко задължения таблица 16 Задължения Към 31.12.2020 Към 31.12.2019Задължения към доставчици 7259 11130Задължения към персонала 2376 2058  В т.ч.Зад. към персонала комп. отпуски 1106 983Задължения към осиг. предпр. 716 540   В т.ч.Зад. осигуровки за комп. отпуски 218 186Данъчни задължения 2307 1478Други задължения 331 475Задължения за увеличаване на капитала 3410 3948Лихви, неустойки 831 2128Провизии за пенсионни задължения към персонала 1492 1342Общо: 18722 23099    Към 31.12.2020 г. общият размер на всички задължения на Дружеството спрямо същия период на 2019 г. е намалял с 4377 хил. лв. или с 18.90%.  Всичко просрочени задължения таблица 17 Просрочени задължения Към 31.12.2020 Към 31.12.2019 Задължения към доставчици 5 895 10 276 Задължения към персонала 122 191 Задължения към осиг. предпр. 26 28 Данъчни задължения 1586 1387 Други задължения 149 387 Лихви, неустойки  831 2128 Общо просрочени задължения: 8609 14397     



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   17 В сравнение с общите задължения спадът при просрочените задължения за анализирания период е значителен. Към 31.12.2020 г. общите просрочени задължения спадат с 5 788 хил. лв. или с 40,20%.  С основните доставчици, към които дружеството има просрочени задължения, датиращи от 2011 г. насам, са сключени споразумения за поетапно погасяване, а при тези, които имат изпълнителни дела, сумите регулярно или по възможност се погасяват чрез прихващания от вземанията от РЗОК.  4. Анализ на данните от отчета за приходите и разходите През 2020 г. година в УМБАЛ "Проф. Д-р Ст.Киркович" АД гр. Стара Загора основният дял на реализирани приходи е в изпълнение по: Договори с РЗОК : Договор № 240792/26.02.2020 Договор № 242011/12.05.2020 Договори с Министерството на здравеопазването  (МЗ): Договор № 202001271000/27.01.2020 г. - по Наредба 3 на МЗ за субсидиране ;Договор № РД-06-132/12.07.2016 г. в изпълнение на „Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020 г. с Допълнително споразумение № РД-06-177/28.02.2020 г.; Договор № 202004030822/03.04.2020 г. - по Проект  BG05M9OP001-1.099-001 „Подкрепа на работещи в здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID 19" с Допълнително споразумение № РД-13-1021/17.12.2020 г. ;Договор № 202012291235/29.12.2020 г. – Допълнително финансиране за преодоляване на последиците от извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. съгласно постановление № 385 от 2020 г. на Министерския съвет за допълнителни разходи по бюджета на МЗ за 2020 г.  Договор № 202011101530/10.11.2020 г. за извършане и отчитане на дейности за 2020 г. по отбранително-мобилизационна подготовка. 4.1 Приходи таблица 18 Видове приходи 31.12.2020 31.12.2019Всичко приходи: 35 277 28 380В т. ч.Медицински услуги по договор с НЗОК 26 759 24 239Медицински услуги по договор с МЗ 2 076 1 390Други медицински услуги 1 820 849Други приходи 842 1 048Приходи от дарения-финансиране 3 780 854  



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   18Общият размер на приходите към 31.12.2020 г. е с 6 897 хил. лв. повече от 2019 г. или 24,30% – от 28 380 хил. лв на 35 277 хил. лв.  Приходите от РЗОК са нараснали с 2 520 хил.лв. (10,40%) повече в сравнение с предходната година. През периода приходите от медицински услуги по договор с Министерство на здравеопазването бележат ръст от 49,35 % или 686 хил.лв. Приходите от финансиране са нараснали с 2 926 хил. лв. или 342.62%. Съществено влияние за това оказва усвоените приходи  в размер на 2051 хил. лв. за възнаграждения и осигурителни вноски във връзка с правителствено дарение за допълнителни възнаграждения за медицинските лица, които са на първа линия в борбата с COVID-19 и са най-застрашени от заразяване. Бенефициент по проекта е Министерството на здравеопазването. Финансирането на процедурата е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР) на Министерството на труда и социалната политика. Усвоени приходи от финансиране във връзка с поддържане на готовност ПМС 385 в размер на 122 хил. лв Приходи от финансиране на  изразходвани лекарства и консумативи по повод дарения от фирми, юридически и физически лица общо в размер на 119 хил. лв.   Приходи от финансиране на лекарства и консумативи по повод правителствени дарения на изразходвани лекарства и консумативи в размер на 564 хил. лв. Приходи от финансиране на усвоени парични дарения от фирми, юридически лица и физически лица във връзка с КОВИД-19 общо в размер на 153 хил. лв.  Приложение № 5  4.2 Разходи таблица 19 Показатели 31.12.2020 31.12.2019Разходи общо 28 954 25 606 Общият размер на разходите към 31.12.2020 г. е нараснал спрямо 2019 г. с 3 348 хил. лв. или с  13.08%. Приложение № 6 и 7.  Анализ на структурата на общите разходи.  Относителният дял на разходите  за материали за 2020 г. е  нарастанал  с 2,42 пункта спрямо  2019 г. – от 21,03% на 23,45%. При разходите  за персонал има нарастване по този показател с 5.98 пункта (55,97% към 61.95% дял от общите разходи за съответно 2019 и 2020 г. При разходите за външни 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   19услуги за периода  почти няма изменение в дела от общите разходи – намаление от 0,12 пункта (съответно – на 4,90% от  5,03%). През  2020 г. намаление има  при дела на разходите за амортизации - с 3.96 пункта, другите разходи – 1,31 пункта и финансовите разходи в общите разходи с 3,12 пункта спрямо 2019 г.  
� Разходи за материали    таблица 20 Вид разход 31.12.2020 31.12.2019Разходи за материали 6 789 5 384В т. ч.Лекарства 2373 1688Консумативи 3002 2291Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия 1089 1118     Ел. Енергия 520 495     Вода 195 224     Горивни, смазочни материали и пароподаване 374 399          Разходи за отопление 351 69          Разходи за ГСМ 23 30         Разход природен газ когенератор 0Храна за болни 98 103  Общият размер на разходите за материали към 31.12.2020 г. е нараснал със  1 405 хил. лв. (26,10%) спрямо същия период на 2019 г. През 2020 г. спрямо 2019 г. разходите за лекарства са нараснали с 685 хил. лв. или 40.58%, а разходите за консумативи са увеличени  с 711 хил.лв. или 31,03% Разходите за вода, горива и ел. енергия за периода спадат сумарно с 29 хил. лв. или 2,59%. Приложение № 7, 7.1, 7.3,7.4  Анализ на структурата на разходите за материали.  Към 31.12.2020 г. делът на разходите за материали от общите разходи на лечебното заведение е нараснал  с 2,42 пункта в сравнение със същия период на 2019 г. (от 21,03% на 23,45%). Разходите за за консумативи бележат значителен ръст - 1,42 пункта, лекарствата – 1,61 пункта. Делът на разходите за вода, горива и енергия са намаляли с 0,6 пункта спрямо 2019 г.  Промените в дяловете на останалите разходи за материали са с по-малко от 1 пункт. Основна причина за ръста в дела на лекарствата и консумативите през разглеждания период е усложнената епидемиологична обстановка в страната в условията на COVID-19.    



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   20� Разходи за външни услуги  таблица 21 Вид разход 31.12.2020 31.12.2019Разходи за външни услуги 1420 1287В т.ч.Медицински услуги 437 414Текущ ремонт на апаратура и оборудване 90 111Абонаментни услуги медицинска апаратура 177 137Пране болнично бельо 105 109Обезвреждане на отпадъци 90 83Поддръжка на оборудване и софтуер 62 43Юридически услуги 55 11   Общият размер на разходите за външни услуги към 31.12.2020 г. се е увеличил  с 133 хил. лв. или 10,33 % спрямо същия период на 2019 г. Най-голям дял в това увеличение имат разходите за юридически услуги – 76 хил. лв. (400%) и  поддръжка  на оборудване и софтуер – ръст от 19 хил. лв. (44,19%). Разходът за поддръжка на апаратура и оборудване бележи спад – 21 хил. лв. (18.92%). Приложение №8  
� Разходи за амортизации   таблица 22 Вид разход 31.12.2020 31.12.2019Разходи за амортизации 1 072 1 963 Разходите за амортизации  за 2020 г. са намалели с 891 хил. лв. (45,39%) спрямо 2019 г.                   



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   21�  Разходи за персонал таблица 23 Вид разход 31.12.2020 31.12.2019Разходи за персонал 17 938 14 332В т. ч.Разходи за заплати, в т.ч.: 15 151 12 134       Разходи за заплати ключов персонал 132 90        Начисления за неизползван отпуск 200 339       Разходи за минал и текущ стаж обезщ пенсиониране 92 271      Призната статистическа актюерска (печалба) загуба, за годината 174 181Разходи за социални осигуровки, в т.ч.: 2 787 2 198       Разходи за социални осигуровки 2755 2156       Осигуровки върху начисления за неизползван отпуск 32 42  Към 31.12.2020 г.  е нараснал размерът на разходите за персонал с  3 606 хил. лв. или 25.16% спрямо 2019 г. в следствие на увеличени основни месечни възнаграждения, а така също и на допълнителни възнаграждения, свързани със справяне с ефектите на COVID-19. Това води и до увеличената средна работна заплата с 297,59 лв. спрямо същия период на 2019 г. (от 1085,27 лв. на 1382,86 лв.)  Приложение №9  
� Други разходи     таблица 24 Вид разход 31.12.2020 31.12.2019Други разходи  1 119 1 324В т. ч.Отписани вземания 81 525Разходи за неустойки, разноски по дела, съдебни такси 186 386Данък сгради и такса смет 165 158Социални разходи 66 16Разходи за глоби и лихви държ. Органи 146 20Обезценка вземания 415 0   Общият размер на другите разходи към 31.12.2020 г. спрямо 2019 г. е намалял - с 205 хил. лв. или 15,48%. Причини за това са по-малкото отписани вземания за периода – спад с 444 хил. лв. (84,57%) и спад на разходите за неустойки, глоби и разноски по дела спрямо 2019 г. с 200 хил. лв. (51,84%). Увеличение има  разходите за обезценка на вземания – с 415 хил. лв., при данък сгради и такса смет – 7 хил. лв. (4,43%) и глобите към държавни органи 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   22– с 126 хил. лв (630%) и социални раходи – 50 хил. лв. (313%). Графично изображение в приложение №10  
� Финансови разходи   таблица 25 Вид разход 31.12.2020 31.12.2019Финансови разходи  535 1 271   Финансовите разходи към 31.12.2020 г. са намалели със 736 хил. лв. или с  57,91% по-малко спрямо същия период на 2019 г.   През последните години разходите за лихви и неустойки във връзка с просрочени задължения към доставчици са неразделна част в общите разходи, но тенденцията е тези разходи да намаляват с всяка изминала година. Графично изображение в приложение №11 4.3 Финансов резултат таблица 26 Показатели 31.12.2020 31.12.2019Счетоводен резултат  печалба+/загуба- 6 323 2 774Разходи за данъци от печалбата (590)           -                    Разходи за данъци върху дохода (данъчни временни разлики) (67)             (402)              Финансов резултат след корпоративни данъци 5 666 2 372   За 2020 г. дружеството реализира счетоводната печалба с 3 294 хил. лв. повече от тази за 2019 г. По-голямото увеличение на приходите - с 24,30 % спрямо 2019 г., сравнено с увеличението на общите разходи - 12,76% са фактори, които влияят за този финансов резултат. Графично изображение в приложение №12  4.4. Показатели за финансовото състояние  таблица 27  Показатели за финансово състояние Към 31.12.2020 г. Към 31.12.2019 г.коефициент на обща ликвидност 0.42 0.20коефициент на бърза ликвидност 0.37 0.17коефициент на незабавна ликвидност 0.33 0.07коефициент на абсолютна ликвидност 0.07 0.07  Изпълнение на определени показатели 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   23 1. Наличие на просрочени задължение към доставчици   Към 31.12.2020 г.- 0.26, Към 31.12.2019 г.-0.56  2.Отношение на приходите към разходите за дейността (коефициент на ефективност на разходите). Към 31.12.2020 г.- 1,22, Към 31.12.2019 г.-1.11 3.Използваемост на легловия фонд не по-ниска от 70 на сто. Към 31.12.2020 г.- 66,43%, Към 31.12.2019 г.-68,66% 4.Отношение на средната годишна наличност от материални запаси, включително запаси от медикаменти и горива, към приходите от основна дейност (т.т стойността на показателя „времетраене на един оборот в дни Към 31.12.2020 г.- 0,02, към 31.12.2019 г.-0,02 4. Размерът на разходите за лекарства и медицински консумативи да не превишава 35 на сто от общите разходи за дейността. Към 31.12.2020 г.- 12%,  към 31.12.2019 г.- 16% 5. Леталитет     Летаталитетът за 2020 г. (без пациентите с COVID-19)  е 3,63 %, което в сравнение с 2019 г. (2,59%) е с 1,04% повече. За 2020 г. леталитетът при пациентите с COVID-19 е 20.89%. Средният леталитет за предходите три години (2019 г. - 2,59%, 2018 г. - 2,60% и 2017 г. – 2,60%) е 2,59%.  Причина за ръста при леталитета е усложнената епидемиологична обстановка в страната през 2020 г.  V. ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ   5.1.  Инвестиции в Технологично оборудване и медицинска апаратура. А. „Доставка и монтаж на високо специализирана Медицинска апаратура и оборудване за нуждите на УМБАЛ"Проф. д-р Ст. Киркович"АД гр. Стара Загора”  Доставка и монтаж на високо специализирана Медицинска апаратура и оборудване за нуждите на УМБАЛ"Проф. д-р Ст. Киркович"АД гр. Стара Загора с източник на финансиране капиталови средства, предоставени от Министерство на здравеопазване ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА  Доставка и монтаж на високо специализирана Медицинска апаратура и оборудване за нуждите на УМБАЛ"Проф. д-р Ст. Киркович"АД гр. Стара Загора Първи етап  



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   24Стойност с включен ДДС Кратко описание на инвестицията 1989144 Компютърен томограф – над 50 среза  1бр.- 480000 лв. Стационарна ангиографска система + С-рамо  комплект с ехограф с трансeзофагиален трансдюсер -1бр - 1249992 лв. „Имунологичен анализатор с разширен панел за  вирусологични проби с консумативи за една година” 1бр. За Микробиология- 114000 лв. Апарати за хемодиализно лечение - 4бр.- 75792 лв. Офталмологичен лазер марка IRIDEX, модел OcuLight SL за третиране на недоносени бебета. Лазерът е в комплект с 1 бр. нов модел лазерен индиректен офталмоскоп TruFocus Lio Premiere и 1 бр. индиректна леща 1. марка VOLK. .-1бр. - 69 360 лв. 83200 Доставка и монтаж на интензивни-реанимационни легла 1.КСХ -4реан.,16 болн.2.Клиника АГ– дейност Гинекология-4 реан.,12 болн. 3.Клиника по Неврохирургия-4 реан.,15 болн.  4.Клиника по хирургия-6 реан., 18 болн. 5.Клиника по Гръдна хирургия- 4 реан.,12 болн. 6.КАИЛ-10 реан. 7.Клиника  и отделение по Ортопедия- 15 ортопедични легла   Втори етап    Доставка и монтаж на високо специализирана Медицинска апаратура и оборудване за нуждите на УМБАЛ"Проф. д-р Ст. Киркович"АД гр. Стара Загора-   1129056 • Наркозно дихателен апарат -2бр -120000 лв.  
• Мултипараметричен пациентски монитор - 10бр. - 31 200 лв. 
• Инфузионни помпи - 10бр. 16000 лв.ЕКГ апарати- 5бр.-15600 лв. 
• Автоматичен биохимичен анализатор- 1бр. ЦКЛ -120000 лв. 
• Операционен микроскоп за неврохирургия - 1бр. - 360000 лв. 
• Операционен микроскоп за офталмология- 1бр. -180000 лв.Assy, D1300 Lens, ROP, New  -Нова леща тип D1300 за работа с RetCam Shuttle За диагностициране на Ретинопатия на новородено-1бр. -32400 лв. 
• АНАЛИЗАТОР ЗА ПОТОЧНА ЦИТОМEТРИЯ ЗА КЛИНИЧНО И НАУЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ за имунологична лаборатория -1бр - 233856 лв. 
• Флоуресцентен микроскоп за имунологична лаборатория-1 бр. -20000 лв.   МОТИВИРОВКА ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА  Необходимост от обновяване и модернизиране на медицинската апаратура в съответствие с изпълнение на медицинските стандарти и изискванията на ВЗОК за извършване на високо специализирани дейности. Прилагане на нови технологии в областта на медицината, насочени към предоставяне на съвременна медицинска услуга и обучение на специализанти по акредитираните в лечеблното заведение медицински специалности. Необходимост от подмяна на  част от технически амортизираната апаратурата на отделението по Хемодиализа, Микробиологична лаборатория, 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   25Съдова хирургия, Клиника по Неврохирургия, Офталмология, Клиника по Кардиология, Имунологична лаборатория.             Настоящият проект е разработен при следните основни допускания относно условията на вътрешна и външна среда: 
• Необходимост от обновяване и модернизиране на медицинската апаратура и оборудване в съответствие с изискванията на медицинските стандарти;  
• Прилагане на нови технологии в областта на медицината; 
• Необходимост от обновяване, модернизиране и пребазиране на отделението по Хемодиализа в Терапевтичен блок на лечебното заведение; 
• Обучение на специализанти във връзка с политиката на лечебното заведение за развитие на академичен състав и изграждането на клиничните и лабораторните звена, като база за съвременно клинично и научно развитие. Осъществяването на проекта има главно социални и научни цели. Те се изразяват в постигането на редица преки и косвени ефекти за крайните бенефициенти, посочени по-долу: 
• Предоставяне на качествено медицинско лечение на пациентите със социално значими заболявания; 
• Реализиране на икономическа ефективност чрез внедряване на методи изискващи по кратък болничен престой в клиниките и отделенията на лечебното заведение;  
• Промяна на условията на работнта среда и повишаване на удовлетвореността на пациентите и персонала; 
• Повишаване на участието на лечебното заведение в пазарана на медицинската услуга и повишаване значимостта на клиничните звена, като центрове за съвременно лечение и обучение на кадри в областта на медицинското образование и развитие;   
•    Осъществяване целите и задачите, заложени в Програмата за управление на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович”АД-Стара Загора , постигане целите на националната здравна стратегия, както и стратегическите документи, касаещи здравеопазването.  Доставка и монтаж на високо специализирана Медицинска апаратура и оборудване за нуждите на УМБАЛ"Проф. д-р Ст. Киркович"АД гр. Стара Загора с източник на финансиране - собствени средства- общо за периода в размер на 2500000 лв.  



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   26Стойност с включен ДДС Кратко описание на инвестицията 1060000 Апарат за ендолученна ехография  за нуждите на Клиника по гастроентерология – 1бр- 110хил лв Система за горна и долна едноскопия оборудвана с дуоденоскоп за ендоскопска папилосфинктиректомия – 1бр -  120 хил.лв; Доставка и въвеждане в експлоатация на С рамо с работна маса за нуждите на Клиника по гастроентерология – 1 бр.- 360 хил лв; Анестезиологични апарати за Клиника по анестезиология и реанимация – 3бр – 260 хил лв; Операционни лампи – 3бр с по три бренера – 140хил лв; Операционни маси – 3 бр- 210хил.лв; 500000 Медицинска апаратура за нуждите на Клиниката по урология. Апарат за ендолуменна литотрипсия  и биопсия – 1бр. – 320хил лв; Надграждане на система за образи в микроскоп на неврохирургия  с възможности за флуоресцентна диагностика на заболявания на централна нервна система – 1бр – 180хил лв  360000 Медицински инструментариум за многократна употреба за нуждите на клиничните звена в лечебното заведение с хирургична насоченост – обща стойност на процедурата 360 хил лв 280000 Оборудване на хибридна зала за комбинирани операции – оборудване с  операционна лампа, операционна маса, анестезиологична колона за газове  – обща стойност  на инвестициата по ЗОП – 140хил лв  Разпределението по години на инвестициите от собствени средства е както следва:  2021 г. 2022 г. Общо 1000000 1200000 2200000  5.2.  ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ПРОЕКТИ "РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДЕН ФОНД И ПРЕБАЗИРАНЕ НА СТРУКТУРИ НА УМБАЛ"ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ"АД  " С ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ КАПИТАЛОВИ СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПЪРВИ ЕТАП А. “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ Изготвeн е работен проект за изпълнение на СМР, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на съоръжения и инсталации за обект “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ в „УМБАЛ проф. д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора” Подобект: Блокове А, Б, В, Д , Е и сграда на Клиника по Педиатрия и РЦТХ Описание на проекта  Проектът е изготвен за изпълнение на три етапа със срок на инвестиционното изпълнение от 2019 до 2022г.   ПЪРВИ ЕТАП                                         ИЗПЪЛНЕН-2019-2020г  



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   27a. Изготвяне на работен инвестиционен проект; b. Обособяване на ново котелно помещение с доставка и монтаж на  нови водогрейни котли. Изграждане на нов комин (инокс), ремонт на котелното помещение във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;  b. Изграждане на нова газова инсталация за захранване на новите водогрейни котли; c. Изграждане връзка нови водогрейни котли със съществуваща водна отоплителна инсталация на блокове А, Б, В, Д и Е и Сграда на Клиника по Педиатрия. За отоплението и за охлаждането ще се използва една тръбна мрежа – чрез превключване. d. Стойност на Първи етап : 622541лв. с ДДС.Финансиране с капиталови средства   ВТОРИ ЕТАП – чака финансиране през 2021г  a. Изграждане на нова комбинирана водна инсталация за топло и студоснабдяване; чрез водогрейни котли на природен газ (от първи етап), термопомпи (от трети етап) и дренажна система. Скриване на щранговете с гипскартон; b. Монтаж на вентилаторни конвектори с дву-тръбна система за помещенията; c. Демонтаж на откритите части на старата отоплителната инсталация;  d. Ремонт на компрометирана мазилка зад радиаторите и боядисване; възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на основния ремонт на инсталациите (избиване на отвори).  e. Стойност на Втори етап : 1800000лв. с ДДС. f. Финансиране с капиталови средства g. Срок за изпълнение май 2021- ноември 2021г  ТРЕТИ ЕТАП – за финансиране през 2022г  
• Доставка, монтаж и присъединяване на термопомпи (въздушноохлаждаем термопомпен агрегат за студена вода 7/12 ºС) към ВИ (водната инсталация). 
• Стойност на Трети  етап : 684000лв. с ДДС. Финансиране с капиталови средства 
• Срок за изпълнение март 2022- ноември 2022 Трите фази на проекта са технически и финансово независими, но втората и третата фаза /етапи/ трябва да бъдат изпълнени по проекта изготвен в първата фаза / етап. 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   28След изпълнение на всеки един от етапите отоплителната инсталация ще функционира, но е необходимо извършване на ремонтни работи по съществуващата неподменена отоплителна инсталация до реализиране на Втори и Трети етап, което води до влагане на допълнителни финансови средства. При реализиране на трите фази Икономическият и социален ефект ще бъде най- голям.  Б. „ПРЕБАЗИРАНЕ НА КЛИНИКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА СМР” В УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД – СТАРА ЗАГОРА”  Представена е прогнозна КСС и архитектурен и технически чертеж за изпълнението на ремонтните работи на етажите където ще бъдат пребазирани клиниките: На базата на архитектурен план и КСС ще се извършва пребазиране на 3бр. клиники с изпълнението на СМР  в УМБАЛ "Проф. Д-р Ст. Киркович" АД - гр. Стара Загора. Пребазирането ще бъде извършено поетапно след изпълнението на СМР на съответния етаж. Показатели Стойност Ремонт - Пребазиране на Клиника по Ортопедия ет.10 бл. А с болнично оборудване 157 554,06 Ремонт -Пребазиране на ОФРМ ет.11.бл. А с болнично оборудване 171 280,35 Ремонт -Пребазиране на Кл-ка по Гръдна хирургия ет.7 бл. В с болнично оборудване                168 849,29 ВСИЧКО РЕМОНТНИ РАБОТИ 497 683,70 НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10% 49 768,37 СТОЙНОСТ НА РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ 547 452,07 ДДС 20% 109 490,41 ВСИЧКО С ДДС 656 942,48 МОТИВИ: Необходимост от обновяване и модернизиране на сградовия фонд в съответствие с изискванията на съответните медицински стандарти. Създаване на по -добри условия за лечение на пациентите.  Сградата е построена през 1979г. и от 2007г са извършени определени козметични ремонти. Във връзка с това се налагат дейности по възникнали спешни ремонти, като смяна на ВИК , електро и топлоинсталации. Това генерира разходи, чиито ефект е временен. Финансиране с капиталови средства. Срок за изпълнение Март - Ноември 2021г. В. „Подмяна на 2 броя болнични асансьори”  Кратко описание на инвестицията Стойност с включен ДДС Асансьорна уредба - БОЛНИЧНА - 1350 кг/ 18 лица: Автоматични врати , 18 спирки, Скорост -,1м/сек, ход-56100мм, Задвижване – електромеханично,Машинно пом.- горно Скорост -,1м/сек, ход-56100мм, Задвижване – електромеханично,Машинно 282000 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   29пом.- горноРЗП-595м.кв.Почистване и изнасяне на отпадъци от покрива  Доставка и монтаж на ПВЦ мембрана . Доставка и монтож на ПВЦ винкели. Доставка и монтаж на мълниезащита с активен мълниеприемник. на дъвена обшивка и греди. Доставка и монтаж на метални керемиди, улуци, улами и водосточни тръби  МОТИВИ: Наличните транспортни  асансьори в лечебното заведение са в експроатация от 1978г. Морално и физически остарели , Опасни са за експлоатация и изискват спешни авариини ремонти, което създава риск за работещи и пациенти. Финансиране с капиталови средства. Срок за изпълнение Март - Ноември 2021г. ВТОРИ ЕТАП  Г. „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК” НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД – СТАРА ЗАГОРА”  За изпълнението на Реконструкцията на Операционен блок е изготвен Инвестиционен проект.  Представена е Обяснителна записка с прогнозна КСС и технологична част както следва: I. ПРЕДМЕТ На базата на архитектурен план, ще се извършва промяна по време на строителство за преустройство на трети етаж - операционен блок на УМБАЛ "Проф. Д-р Ст. Киркович" АД - гр. Стара Загора. С оглред отговорянетои търсенето на комплексност в медицинската услуга, ръководството планира въвеждане в експлоатация на нова съвременна техника за интраоперативна лъчетерапия - Mobetron, производство на IntraOp® Medical, Inc., САЩ. С внедряването й ще се осигури високо ниво на медицинско обслужване и качество на живот при пациентите с онкологични заболявания. Наличието на устройства за измерване и контрол на дозата и енергията, ще намали общото лъчево натоварване на персонала и на пациентите както в операционната зала, така и в цялата болница. Изпълнението на основните дейности включва: 1.Изработен е инвестиционен проект, по части:  Технология, ЕЛ, ВиК; АС, ОВК;  Пожарна безопасност; План за безопасност и здраве; 2.Строително-монтажни работи (СМР) по доставка, изграждане, монтаж и пускане в експлоатация.   



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   30Разбивка на разходите НАИМЕНОВАНИЕ  ОБЩО РАЗХОДИ  ПО ПРОЕКТА   ЛЕВА 1.      Разходи за планиране и проектиране 47500 2.      Закупуване на земи 0 3.      Строителство и изграждане 1078921 4       Машини и съоръжения                                                                 0 5.      Непредвидени разходи 0 6.      Ценова корекция (ако е приложимо) 0 7.      Техническа помощ 0 8.      Публичност 0 9.     Надзор по време на строителството 0 10.   Междинна сума 1126421 11.     (ДДС) 225284 12.  ОБЩО 1351705  Финансиране с капиталови средства. Срок за изпълнение Март - Ноември 2021г. Д. „Ремонт на покрив на Терапевтичен блок”  Кратко описание на инвестицията Стойност с включен ДДС РЗП-595м.кв.Почистване и изнасяне на отпадъци от покрива  Доставка и монтаж на ПВЦ мембрана . Доставка и монтож на ПВЦ винкели. Доставка и монтаж на мълниезащита с активен мълниеприемник. на дъвена обшивка и греди. Доставка и монтаж на метални керемиди, улуци, улами и водосточни тръби 36000  МОТИВИ: покривната настилка е от 1993г. и в момента е значително компроментирана. последните етажи се наводняват при дъжд и сняг, което наложи извършването на частичен ремонт на покривната конструкция в най-компроменираната част на покрива с обща площ от  230м.кв. необходимо е да се ремонтират  и останалите 595м.кв., финансиране с капиталови средства, срок за изпълнение март - ноември 2021г.  Е. „Ремонт на покрива на Педиатрична клиника”  Кратко описание на инвестицията Стойност с включен ДДС Площ на покрива - 1300м.кв. Демонтаж и изнасяне на стари керемиди, улуци, улами и водосточни тръби. Демонтаж и подмяна на дъвена обшивка и греди. Доставка и монтаж на метални керемиди, улуци, улами и водосточни тръби 65990  МОТИВИ: Покрива е от 1928г. скатен с керемиди и е значително компроментиран. При валежи от дъжд и сняг подпокривния таван и втори 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   31етаж се наводняват, което затруднява провежданато на медицински дейности и лечението на пациенти в Клиниката по педиалтрия. През годините са праве опити за частични ремонти, но ефекта им е частичен и се компрометира от останалата покривна конструкция.  Финансиране с капиталови средства. Срок за изпълнение Март - Ноември 2021г. ПРОЕКТИ "РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДЕН ФОНД И ПРЕБАЗИРАНЕ НА СТРУКТУРИ НА УМБАЛ"ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ"АД  " С ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ГЕНЕРИРАНИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО   Кратко описание на инвестицията Стойност с включен ДДС Основен ремонт на сграден фонд 300000  Инвестиционната програма на ДРУЖЕСТВОТО е съобразена с неотложните дейности по промяна на условията на провеждане на диагностичния и лечебния процес в структурните звена.   Тенденциите които следват от инвестиционната политика са насочени в няяколко основни направления целящи осигуряването на съвременен диагностичен и лечебен ритъм, подобряване организацията на работа и превръщането на клиниките, отделенията и лабораториите в научни звена за обучение на специализанти, докторанти и адаптиране към международните научни среди.  VІ. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ. 187Д  И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Дружеството е ръководено от Съвет на директорите в състав: 
� Филка Николова Симеонова  – от 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. Председател на Съвета на Директорите. Избрана с решение на общо събрание на Дружеството, вписано в ТР на 16.04.2019 г., с начислено възнаграждение за периода в размер на 33 313,02 лв., от което е изплатено 30 601,91 лв. Не притежава акции от дружеството.. 
� Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев – Член на Съвета на директорите и  Изп. Директор с начислено възнаграждение за периода  от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. в размер на 66 924.10 лв., от което изплатено 61 439,96 лв. Не притежава акции от дружеството. 
� Проф. двмн Иван Тодоров Въшин – член на Съвета на директорите от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. с начислено възнаграждение за периода в размер на 33 729,57 лв., от което е изплатено 31 133,53 лв. Не притежава акции от дружеството. Членовете на СД не участват в други организации и структури съгласно чл.247 ал.2 от Търговския закон и не са сключвали договори по чл. 240 б от ТЗ.  



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   32VІІ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ВЪЗНИКНАЛАТА ПАНДЕМИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ COVID-19 И ОБЯВЕНАТА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ   От месец март 2020 г. на територията на област Стара Загора се бяха регистрирани и хоспиталризирани първите пациенти с коронавирус- инфекция, която в последствие доведе до въвеждане на извънаредното положение в страната с решение на Народното събрание от 13 март 2020.   Мерките, които са предприети за ограничение на  на разпространието на вируса, включват ограничаване на движението на хора, ограничаване на полетите и други пътувания, временно затваряне на фирми и училища и отмяна на събития. Към датата на издаване на настоящия финансов отчет, Дружеството осъществява дейността си в условията на обявената и продължената след това епидемиологична обстановка. Дружеството е извършило първоначална оценка за приложимостта на принципа-предположение за действащо предприятие, като фундаментален принцип при изготвянето на финансовия отчет, като с оглед на това че в тази извънредна ситуация дейността на дружеството е ограничена и очакваните последици биха били  негативни. Дружеството е определено като част от лечебни заведения, които отговарят на териториален административен принцип за здравеопазване във връзка с издадени Заповеди на Министъра на здравеопазването, включително и за тази епидемична обстановка.  На основание гореизложените факти и заповеди на Министерства на здравеопазването в кратък срок се изгради и заработи референтна вирусологична лаборатория, извършваща ДНК диагностика за носителство на COVID–19 от цяла югоизточна България..  В различни звена на лечебното заведение в т.ч. и в Клиниката по инфекции се хоспитализират и лекуват пациенти, с настпъпили усложнения от вирусоносителството.  Обстоятелствата в национален мащаб доведоха до допълнителни разходи за лечебното заведение, като се увеличиха разходите за инвестиции в апаратура,  оборудване, медикаменти и консумативи. Допълнителни разходи възникнаха и на допълнителни текущи разходи за противоепидимичните мерки свързани с осигуряване на работещите с предпазни средства, внедряване на нови технически средства и технологии за осигуряване на клиничната дейност; осигуряване на техническо оборудване и консумативи за диагностика и лечение.  Предприетите икономически мерки, въведени от правителството и решениета на надзора на НЗОК, подкрепени от провежданата активна  



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   33дарителска кампания от фирми и физически лица компенсираха частично и временно увеличените разходи.  Дружеството е от национално значение  за Югоизточна България, натоварено с цялата консултативна и методична помощ във визирания район.Независимо от динамиката на социалните и финансовите процеси в национален мащаб, лечебното заведение попада в категорията дейности, които не подлежат на преустановяване на работен и производствен цикъл.  VІIІ. ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВА НА ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА Към 31 декември 2020 г. УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович” АД има участия в едно дъщерно дружество- МЦ „Проф.д-р Стоян Киркович” ЕООД-100% от дяловете на капитала. IX. ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ Според българското законодателство ръководството следва да изготвя доклад за    дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината, за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Дружеството прилага за целите на отчитане по Българското счетоводно законодателство Националните счетоводни стандарти Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол с протоколи, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходяща счетоводна политика, одобрена с заповед от  Изп. Директор и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства.   Във връзка с подобряване на вътрешния финансов контрол и в изпълнение на Закона за вътрешен финансов одит е създадено и действа звено за вътрешен одит от 1 ръководител и стажант одитор.  Ръководството е действало съобразно своите отговорности и финансовият отчет е изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти. При изготвяне на настоящия доклад за дейността  ръководството е представило  развитието и резултатите от дейността на предприятието за изминалия период, както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено.   



Х.СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

На 10.02.2021 г. Общото събрание на дружеството взема решение за 
увеличаване на капитала с 595 хил лв., което е вписано на 23.02.2021 г. в 
Търговския регистър.

На 24.02.2021 г. Министерският съвет прие решение за даване на 
съгласие за продажба на обособена част от лечебно заведение - недвижим 
имот, собственост на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, Стара Загора. 
Частта, представляваща идеални части от урегулирания поземлен имот по 
плана на село Ягода, община Мъглиж, не се ползва пряко за дейността на 
лечебното заведение. Продажбата на обособени части от лечебни заведения, 
които са включени в списъка по Приложение № 1 на Закона за
приватизацията и следприватизационния контрол, какъвто е случаят, се 
извършва след решение на Министерския съвет, по предложение на 
упражнявапщя правата на собственост в капитала на дружеството. 
Паричният ресурс, пол)нен от предстоящата продажба на имота, ще остане в 
лечебното заведение и ще се използва в съответствие със ЗЛЗ и ЗПСК.

Към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет са заведени 
съдебни искове от кредитори на обща стойност 452 хил. лв. от които 195 хил. 
лв. лихви и 257 хил. лв. главница.

Не са възникнали други събития от съществено за дружеството 
значение след края на отчетния период до датата на одобрение на настоящця 
финансов отчет и не са настъпили други значими събития, които да налагат 
допълнителни оповестявания или корекции във финансовия отчет на 
Дрзжеството за годината, приключваща на 31 декември 2020 градина.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
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Приложение № 2

код наименование  2020г.  2019г.  2020г.  2019г.  2020г.  2019г.  2020г.  2019г.  2020г.  2019г.  2020г.  2019г.  2020г.  2019г.  2020г.  2019г.  2020г.  2019г.  2020г.  2019г.  2020г.  2019г.

122 02 КК с дейност по обща 

кардиология

17 18 4021 4159 236.53 231.06 366 365 64.63 63.3 1027 1150 60.41 63.86 881 1015 76 62 7.42 5.4 3.92 3.62

2022 03 КК с дейност ревматология 8 8 1030 1178 128.75 147.25 366 365 35.18 40.34 245 338 30.63 42.25 245 336 0 0 0 0 4.2 3.49

107 06 I ВК с дейност нефрология 17 18 3223 4401 189.59 244.5 366 365 51.8 66.99 652 846 38.35 47 526 758 62 32 9.54 3.79 4.94 5.2

125 07 I ВК с дейност 

пневмология

34 22 11203 7208 329.5 327.64 366 365 90.03 89.76 2023 1459 59.49 66.32 1445 1245 270 76 13.53 5.23 5.54 4.94

2013 08 Кл-ка по ендокринология и 

болести на обмяната

14 17 2389 3779 170.64 222.29 366 365 46.62 60.9 582 898 41.57 52.79 542 864 9 7 1.55 0.78 4.1 4.21

2050 09 Кл-ка по педиатрия 39 37 7545 10190 193.46 275.41 366 365 52.86 75.45 1406 1842 36.05 49.77 1325 1759 6 4 0.43 0.22 5.37 5.53

2040 10 Кл-ка по нервни болести 18 21 4107 5473 228.17 260.62 366 365 62.34 71.4 1113 1408 61.83 67.02 889 1198 109 108 9.82 7.69 3.69 3.89

116 11 Кл-ка ортоп. и травм. 27 33 7178 8486 265.85 257.15 366 365 72.64 70.45 1299 1579 48.11 47.83 1218 1513 21 10 1.62 0.63 5.53 5.38

3090 12 Кл-ка по УНГ 5 7 741 981 148.2 140.14 366 365 40.49 38.4 291 357 58.1 51 278 355 4 0 1.38 0 2.55 2.75

3010 13 Клиника по хирургични 

болести

16 22 4545 5412 284.06 246 366 365 77.61 67.4 1138 1435 71.13 63.86 911 1117 59 90 5.18 6.29 3.99 3.77

108 15 Кл-ка по ООХ - Обща 

хирургия

19 22 4387 5021 230.89 228.23 366 365 63.09 62.53 1212 1401 63.76 42.25 919 1174 90 62 7.47 4.43 3.62 3.59

111 16 Кл-ка по ООХ - Детска 

хирургия

10 10 1767 2276 176.7 227.6 366 365 48.28 62.36 604 796 60.35 47 554 735 2 2 0.33 0.25 2.93 2.86

112 17 Клиника по урология 10 10 1702 1636 170.2 163.6 366 365 46.5 44.82 370 406 37 66.32 348 383 4 7 1.08 1.73 4.6 4.03

3040 18 Кл-ка по Гръдна хирургия 12 16 2635 3249 219.58 203.06 366 365 60 55.63 449 549 37.38 52.79 364 443 30 28 6.71 5.12 5.88 5.92

3050 19 Кл-ка по Съдова хирургия 18 20 3588 4905 199.33 245.25 366 365 54.46 67.19 480 629 26.64 49.77 446 598 6 13 1.26 2.07 7.48 7.8

2060 20 Кл-ка кожни и венерични 

болести

18 18 3917 4982 217.61 276.78 366 365 59.46 75.83 505 650 28.06 67.02 498 645 0 0 0 0 7.76 7.66

135 21 Кл-ка по неонатология 29 29 8848 8496 305.1 292.97 366 365 83.36 80.26 1720 1599 59.29 47.83 1700 1572 12 21 0.7 1.32 5.15 5.31

136 23 Кл-ка АГ д-ст гинекология 8 8 1490 2056 186.25 257 366 365 50.89 70.41 460 551 57.5 51 447 532 0 1 0 0.18 3.24 3.73

137 24 Кл-ка АГ д-ст родилна и 

патологична бременност

32 32 7775 8421 242.97 263.16 366 365 66.38 72.1 1802 1902 56.3 59.44 1769 1876 0 1 0 0.05 4.32 4.43

134 25 Кл-ка по инфекциозни 

болести с дейности по ХИВ и 

СПИН

34 26 10154 6441 298.65 247.73 366 365 81.6 67.87 1883 1532 55.37 58.9 1518 1451 111 17 5.93 1.12 5.39 4.21

Изписани Починали Болн. летал.
Среден 

престой

Качествени показатели на стационара за 2019 г и 2020 г

Отделение Ср. бр. легла Легл. дни Изпълн. в дни
Норм. 

използв.
Изпълн. в проц. Прем. болни Оборот на легла



Приложение № 2

Изписани Починали Болн. летал.
Среден 

престой
Отделение Ср. бр. легла Легл. дни Изпълн. в дни

Норм. 

използв.
Изпълн. в проц. Прем. болни Оборот на легла

113 26 Кл-ка по неврохирургия 18 20 3629 4022 201.61 201.1 366 365 55.09 55.1 947 1205 52.61 60.25 819 1069 33 41 3.49 3.41 3.83 3.34

3300 27 КАИЛ 20 20 5135 4190 256.75 209.5 366 365 70.15 57.4 1167 1017 58.35 50.85 26 37 5 4 0.43 0.4 4.4 4.12

126 28 Отд.по кл.хематология 19 17 5256 5454 276.63 320.82 366 365 75.58 87.9 1014 1053 53.34 61.94 956 1020 33 16 3.26 1.53 5.19 5.18

121 29 Отделение по 

гастроентерология

26 26 6770 7230 260.38 278.08 366 365 71.14 76.19 1877 2074 72.19 79.77 1784 1999 39 26 2.08 1.25 3.61 3.49

118 30 Отделение по очни болести 5 9 499 970 99.8 107.78 366 365 27.27 29.53 330 533 66 59.22 328 533 0 0 0 0 1.51 1.82

128 31 ОФРМ 20 21 2845 4825 142.25 229.76 366 365 38.87 62.95 364 692 18.2 32.93 351 671 3 4 0.82 0.58 7.82 6.98

142 32 Отделение по психиатрия 25 25 10054 8387 402.16 335.48 366 365 109.88 91.91 258 286 10.32 11.44 245 275 0 0 0 0 38.97 29.33

3012 45 КХБ продължително 

лечение

4 5 1002 1055 250.5 211 366 365 68.44 57.81 162 115 70.5 23 151 97 4 9 2.47 7.89 6.19 9.17

1090 46 КООХ продължително 

лечение

5 5 1270 917 254 183.4 366 365 69.4 50.25 169 116 33.7 23.1 145 105 12 5 7.14 4.35 7.54 7.94

2042 47 КНБ продължително 

лечение

3 3 404 417 134.67 139 366 365 36.79 38.08 84 73 28 24.17 55 50 22 15 26.19 21.13 4.81 5.75

2015  I ВК профес. Болести 1 0 0 366 0 0 0 0 0 0 0
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Приложение № 3 
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ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМ ИЯ ОДИТОР

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

НА „УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД 

ГР. СТАРА ЗАГОРА

Доклад относно одита на консолидирания финансов отчет 

Мнение

Ние извършихме одит на консолидирания финансов отчет на „Университетска 
многопрофилна болница за активно лечение Проф. Д-р Стоян Киркович” АД и дъщерното 
й дружество („Групата”), съдържащ консолидиран счетоводен баланс към 31 декември 
2020 г. и консолидиран отчет за приходите и разходите, консолидиран отчет за собствения 
капитал и консолидиран отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, 
както и пояснителните приложения към консолидирания финансов отчет, съдържащи 
оповестяване на съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация.

По наше мнение, приложеният консолидиран финансов отчет представя достоверно, във 
всички съществени аспекти, финансовото състояние на Групата към 31 декември 2020 г. и 
нейните консолидирани финансови резултати от дейността, и консолидираните парични 
потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Националните счетоводни 
стандарти (НСС), приложими в България.
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База за изразяване на мнение

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти 
(МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела 
от нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на консолидирания финансов отчет“. 
Ние сме независими от Дружеството в съответствие с Международния етичен кодекс на 
професионалните счетоводители (включително Международни стандарти за независимост) 
на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС), 
заедно с етичните изисквания на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), 
приложими по отношение на нашия одит на финансов отчет в България, като ние 
изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с изискванията на ЗНФО 
и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са 
достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение.

Съществена несигурност, свързана с предположението за действащо предприятие

Обръщаме внимание на пояснителна бележка 2 ^Действащо предприятие “ от 
приложението към консолидирания финансов отчет към 31 декември 2020 година, в която 
се посочва, че натрупаните непокрити загуби са 31,638 хил.лв., текущите пасиви 
надвищават текущите активи с 10,568 хил.лв., както и че Групата има просрочени 
задължения с балансова стойност 8,609 хил.лв. Както е посочено в пояснителна бележка 2 
^Действащо предприятие" тези обстоятелства, наред с останалите факти и условия са 
индикатор, че е налице несигурност, която би могла да породи затруднения за Груната да 
функционира като действащо предприятие без подкрепата на основния акционер.
Нащето мнение не е модифицирано по отнощение на този въпрос.

Обръщане на внимание
Обръщаме внимание на:
Пояснителна бележка 2 „Дълготрайни материални активи “ от приложението към 
консолидирания финансов отчет, където е оповестено, че е наложена възбрана върху сграда 
във връзка със задължения за данък сгради и такси смет.
Пояснителна бележка 7 „Вземания“ от приложението към консолидирания финансов отчет, 
където е оповестено, че са наложени запори върху текущи и бъдещи вземания от 
Национална здравносигурителна каса от контрагенти с постановени задължения чрез 
съдебни искове в размер на 160 хил.лв.
Нащето мнение не е модифицирано по отнощение на тези въпроси.

Друга информация, различна от консолидирания финансов отчет и одиторския 
доклад върху него

Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои от 
консолидиран доклад за дейността, изготвен от ръководството съгласно Глава седма от 
Закона за счетоводството, но не включва консолидирания финансов отчет и нащия 
одиторски доклад върху него.
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Нашето мнение относно консолидирания финансов отчет не обхваща другата информация 
и ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен 
ако не е изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено.

Във връзка с нашия одит на консолидирания финансов отчет, нашата отговорност се състои 
в това да прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази друга 
информация е в съществено несъответствие с консолидирания финансов отчет или с 
нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин изглежда да съдържа 
съществено неправилно докладване. В случай че на базата на работата, която сме 
извърщили, ние достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно докладване 
в тази друга информация, от нас се изисква да докладваме този факт.
Нямаме какво да докладваме в това отношение.

Допълнителни въпроси, които поставя за докладване Законът за счетоводството

В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, по отношение на 
консолидирания доклад за дейността, ние изпълнихме и процедурите, добавени към 
изискваните по МОС, съгласно „Указания относно нови и разширени одиторски доклади и 
комуникация от страна на одитора“ на професионалната организация на регистрираните 
одитори в България, Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)“. Тези 
процедури касаят проверки за наличието, както и проверки на формата и съдържанието на 
тази друга информация с цел да ни подпомогнат във формиране на становище относно това 
дали другата информация включва оповестяванията и докладванията, предвидени в Глава 
седма от Закона за счетоводството, приложим в България.

Становище във връзка счл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството 

На базата на извършените процедури, нашето становище е, че:
а) Информацията, включена в консолидирания доклад за дейността за финансовата 

година, за която е изготвен консолидираният финансов отчет, съответства на 
консолидирания финансов отчет;

б) Консолидираният доклад за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на 
Глава седма от Закона за счетоводството.

Отговорности на ръководството за консолидирания финансов отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този 
консолидиран финансов отчет в съответствие с НСС, приложими в България и за такава 
система за вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за 
осигуряване изготвянето на консолидирани финансови отчети, които не съдържат 
съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грещка.

При изготвяне на консолидирания финансов отчет ръководството носи отговорност за 
оценяване способността на Групата да продължи да функционира като действащо 
предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с 
предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата 
на предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява
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да ликвидира Групата или да преустанови дейността й, или ако ръководството на практика 
няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.

Отговорности на одитора за одита на консолидирания финансов отчет

Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали 
консолидираният финансов отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, 
независимо дали дължащи се на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който 
да включва нашето одиторско мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на 
сигурност, но не е гаранция, че одит, извършен в съответствие с МОС, винаги ще разкрива 
съществено неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат 
да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло 
разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, биха могли да окажат 
влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този 
консолидиран финансов отчет.
Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и 
запазваме профееионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така;

-  идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания в 
консолидирания финансов отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, 
разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и 
получаваме одиторски доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят 
база за нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, 
което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно 
отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно 
споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на 
одитора в заб.луждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол.

-  получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да 
разработим одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните 
обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния 
контрол на Групата.

-  оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на 
счетоводните приблизителни оценки и евързаните с тях оповестявания, направени от 
ръководството.

-  достигаме до заключение относно уместността на използване от страна на 
ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо 
предприятие и, на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали е 
налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха 
могли да породят значителни съмнения отноено епособността на Групата да продължи 
да функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до заключение, че е 
налице съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем внимание в одиторския 
си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания в консолидирания 
финансов отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да модифицираме 
мнението еи. Нашите заключения се основават на одиторските доказателства, получени
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(продължение)

ДО датата на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат 
причина Груната да преустанови функционирането си като действащо предприятие.

-  оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на консолидирания 
финансов отчет, включително оповестяванията, и дали консолидираният финансов 
отчет представя основополагащите за него сделки и събития по начин, който постига 
достоверно представяне

-  получаваме достатъчни и уместни одиторски доказателства относно финансовата 
информация на предприятията или стопанските дейности в рамките на Групата, за да 
изразим мнение относно консолидирания финансов отчет. Ние носим отговорност за 
инструктирането, надзора и изпълнението на одита на Групата. Ние носим 
изключителната отговорност за нашето одиторско мнение.

Ние комуникираме с ръководството, наред с останалите въпроси, планирания обхват и 
време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита, включително 
съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на 
извършвания от нас одит.

19 Април 2021 г.

„АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ“ООД 
Одиторско дружество

Управител
Севдалина Паскалева

Регистриран одитор, отговор 
Севдалина Паскалева, д.е.с.

Адрес:
гр.София.1220
НажсАда, бп №173 вх.Б. ап.ЗО
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Приложение № 1 към СС 1 
двустранна форма

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС 
на УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ ” АД гр СТ.ЗАГОРА 

към 31.12.2020 година

А К Т И В П А С И В

Р А З Д Е Л И , Г Р У П И , С Т А Т И И
Сума (в хил. лв.)

Р А З Д Е Л И , Г Р У П И , С Т А Т И И
Сума (в хил. лв.)

1е10'ща
година

Предходна
година

1екзоца
година

1 хредходна 
година

/ 2 а I 2
А . З а п и с а н , н о  н е в н е с е н  к а п и т а л А . С о б с т в е н  к а п и т а л
Б . Н е т е к у щ и  ( д ъ л г о т р а й н и )  а к т и в и I. З а п и с а н  к а п и т а л 18 470 17 242
/. Н е м а т е р и а л н и  а к т и в и I I .  П р е м и и  о т  е м и с и и - -

1. Концесии, патенти, лицензни, търговски марки, 
програмни продукти и други подобни права и активи 1 8

I I I .  Р е зе р в  о т  п о с л е д в а щ и  о ц е н к и
1 728 1 728

О б щ о  з а  г р у п а  I: I 8 IV . Р е зе р в и

II . Д ъ л г о т р а й н и  м а т е р и а л н и  а к т и в и 1. Законови резерви 355 118
1. Земи и сгради, в т.ч.: 8 745 9 283 2. Други резерви 380 380
- земи 114 114 О б щ о  за  гр у п а  IV : 735 498
- сгради 8 631 9 169 V. Н а т р у п а н а  п е ч а л б а  (за гу б а ) о т  м и н а л и  г о д и н и

2. Машини, производствено оборудване и апаратура 1 967 1 247 -  неразпределена печалба 398 398
3. Съоръжения и други 697 48 - непокрита загуба (31 638) (33 761)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални 1 258 655 О б щ о  з а  г р у п а  V: (31 240) (33 363)

О б щ о  за  г р у п а  I I : 12 667 11 233 VI. Т е к у щ а  п е ч а л б а  (за губ а ) 5 684 2 360
I I I .  Д ъ л г о с р о ч н и  ф и н а н с о в и  а к т и в и О Б Щ О  З А  Р А З Д Е Л А : (4 623) (11 535)
1. Акции и дялове в предприятия от група - 5 Б . П р о в и з и и  и  с х о д н и  з а д ъ л ж е н и я

О б щ о  за  г р у п а  I I I : - 5 1. Провизии за пенсии и други подобни I 492 1 342
IV . О т с р о ч е н и  д а н ъ ц и 480 546 О Б Щ О  З А  Р А З Д Е Л  Б : 1 492 1 342

О Б Щ О  ЗЛ  Р А З Д Е Л  Б : 13 148 U 792 В . З а д ъ л ж е н и я

В . Т е к у щ и  ( к р а т к о т р а й н и )  а к т и в и 1. Зд!гьлжения към доставчици, в т.ч.: 7 261 11 132
/ .  М а т е р и а л н и  з а п а с и до 1 година 7 261 11 132
1. Суровини и материали 798 509 над 1 година - -

2. Незавършено производство 45 127 2. Други задължения, в т.ч.: 10 004 10 650
3. Предоставени аванси - - до 1 година 10 004 10 650

О б щ о  з а  г р у п а  I : 843 636 над 1 година - -

I I . В з е м а н и я " към персонала, в т.ч.: 2 403 2 076
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: 417 1331 до 1 година 2 403 2 076

над 1 година - - над 1 година -

2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: 117 6 - осигурителни задължения, в т.ч.: 722 545
над 1 година - - до 1 година 722 545

3. Други вземания, в т.ч.: 32 356 над 1 година -
над 1 година - - - данъчни задължения, в т.ч.: 2 309 1 479

О б щ о  з а  г р у п а  I I : 566 1 693 до 1 година 2 309 1 479
I I I .  И н в е с т и ц и и над 1 година - -
IV . П а р и ч н и  с р е д с т в а , в  m . 'u : О Б Щ О  З А  Р А З Д Е Л  В , в  п и ч .: 17 265 21 782

-  брой 5 6 до 1 година 17 265 21 782
- в безсрочни сметки (депозити) 5 283 1 326 над 1 година - -

О б щ о  з а  г р у п а  I V : 5 288 1332
О Б Щ О  З А  Р А З Д Е Л  В : 6 697 3 661 Г . Ф и н а н с и р а н и я  и п р и х о д и  з а  б ъ д е щ и  п е р и о д и , в  т .ч .: 5 716 3 870

Г . Р а зх о д и  за  б ъ д е щ и  п е р и о д и 5 6 - финансирания 5 716 1! 3 870
С У М А  Н А  А К Т И В А  (А + Б + В + Г ) 19 850 15 459 С У М А  Н А  П А С И В А  (А + Б + В + Г ) 19 85^ 1

гобрен от Съвета на директорите на ^ ,^ -^ ^ .2 0 2 1  г.
Ръководител: 
(проф. Йовчо

Приложенията на страници от 1 до 42 са неразделна част от консолидирания финансов отчет, Консолидираният финансов отчет 
Дата на съставяне:

Консолидиран финан(

Одиторско дружес:
„АБВП-ОДИТ СТ.
Управител 
Севдалина Пабкал(



Приложение № 2 към СС 1 
двустранна форма

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Група УМБАЛ " ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ " АД гр СТ.ЗАГОРА

за 2020 година

Сума {в хил. лв.) Сума (в хил. лв.)
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Текуща година Предходна година
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Текуща година Предходна година

а 1 2 а I 2
А. Разходи Б. приходи

1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство 81 45 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч; 31 147 26 899

2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.; 8 298 6 761 а) услуги 31 147 26 899

а) суровини и материали 6 834 5 432 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство .

б) външни услуги 1 464 1 329 3. Други приходи, в т.ч: 4 573 1 853

3. Разходи за персонала, в т.ч.; 18 263 14 614 - приходи от финансирания 3 780 854

а) разходи за възнаграждения 15 438 12 382 Общо приходи от оперативна дейност 35 720 28 752

б) разходи за осигуровки, в т.ч.; 2 825 2 232
аа) осигуровки, свързани с пенсии - -

4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.; 1 083 1 973
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и 

нематериални активи, в т.ч.; 1 083 1 973
аа) разходи за амортизация 1 083 1 973

5. Други разходи, в т.ч.; 1 120 1 326

а) балансова стойност на продадените активи 33 13

Общо разходи за оперативна дейност 28 845 24 719

6. Разходи за лихви и други финансови разходи 535 1 272

Общо финансови разходи 535 1 272

1. Печалба от обичайна дейност 6 340 2 761 4. Загуба от обичайна дейност

Общо разходи 29 380 25 991 Общо приходи 35 720 28 752

8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) 6 340 2 761 5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)
9. Разходи за данъци от печалбата 590 -
10. Отсрочени данъци 66 401

11. Печалба (8 - 9 - 10) 5 684 2 360 6. Загуба (5 + ред 9 и 10 от раздел А)

Всичко (Общо разходи + 9+10+11) 35 720 28 752 Всичко (Общо приходи + 6) j 35 720 28 752

Приложенията на страници от 1 до 42 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.
Дата на съставяне: 12.04.2021 г. 

Консолидиран финансов отчет, върху ко.

Одиторско дружество 
„АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ“ООД 
Управител лЛ
C 'ia D  ГГОГГТДиО ГТоГЧГС»ПР»П?» I /h  Л i

Съставител:
(Иван Петров)

Консолидираният финансов отчет е одобрен от Съвета чк директорите на

Ръководител:
— — ^ (проф. Йовчо

^Регистриран одитор, отговорен за одита 
д.е.с. Севдалина Паскалева

.<(.?..?!^,....2021 г.

O' ' \  Vо
' A l f e  ДЕЛОВОДСТВО



Приложение № 4 към СС 1

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Група УМБАЛ " ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ " АД гр СТ.ЗАГОРА

за 2020 година
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1. Салдо в началото на отчетния период 17 242 1 728 118 380 398 (33 761) 2 360 (11 535)

2. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: 1 228 _ - - _ - - 1 228
-  увеличение 1 228 - - - - - 1 228
- намаление -

3. Финансов резултат за текущия период - - - - - - 5 684 5 684

4. Разпределение на резултат и покриване на загуба _ 237 _ _ 2 123 (2 360)

6. Собствен капитал към края на отчетния период 18 470 1 728 355 380 398 (31 638) 5 684 (4 623)

Приложенията на страници от 1 до 42 са неразделна част от консолидирания финансов отчет. Консолидираният финансов отчет е одобрен о - Съвета на директорите на 
...... 2021г.

Дата на съставяне: 12.04.2021 г.

Консолидиран финансов отчет, върху

Ръководител: 
(проф. Йовчо

Одиторско дружество 
„АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ“0 9 Д  
Управител
Севдалина Паскалева

'■■’На

егистоиран одитор, отговорен за одита 
д.е.с.'Севдалина Паскалева



Приложение № 1 към СС7

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ 
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на Група УМБАЛ "ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ " АД гр СТ.ЗАГОРА
за 2020 година

(xwi. лв.)

Наименование на паричните потоци

Текущ период Предходен период

постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток

а I 2 3 4 5 6

А. Парични потоци от основна дейност
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти 3 5  9 1 6 10  9 7 5 2 4  9 4 1 2 4  0 4 1 8 1 7 2 15 8 6 9

Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения 6 п ш (1 7  7 0 0 ) 1 12  8 7 1 ( 1 2  8 7 0 )

Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни - 1 8 7 9 (1 8 7 9 ) - 1 8 7 0 (1  8 7 0 )

Други парични потоци от основна дейност 191 4 5 0 ( 2 5 9 ) 6 8 2 5 6 ( 1 8 8 )
Всичко парични потоци от основна дейност (А) 36 113 31 010 5 103 24 110 23 169 941

Б. Папични потоци от инвестиционна дейност
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи 9 5 2 2  0 9 9 (1 1 4 7 ) 9 7 7 1 8 5 5 ( 8 7 8 )
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Ь) 952 2 099 (1 147) 977 1 855 (878)

В. Папични потоци от (Ьинансова дейност
Всичко парични потоци от финансова дейност (В) - - - - - -

Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В) 37 065 33 109 3 9 5 6 25 087 25 024 63
Д. Парични средства в началото на периода 1 332 1 269
Е. Парични средства в края на периода 5 288 1 332

приложенията на страници от 1 до 42 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.
Г.

Консолидираният финансов отчет е одобрен от Съвв1 i на директорите на

\

Дата на съставяне: 12.04.2021 г.

Консолидиран финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на :

Съставител: 
(Иван Петров)!

Ръководител^ 
(проф. Й01

Одиторско дружество 
„АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ“ООД 
Управител 
Севдалина Паскалева

Регистриран одитор, отговорен за одита 
\ ^ ^ л \ л . е . с .  Севдалина Паскалева

София ^ ^

< чййг /»тй«йК^'.



СПРАВКА - КОНСОЛИДИРАНА 
за нетекущите (дълготрайните) активи

към 31.12.2020 г.

Приложение № 5 към СС 1

на Група УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД гр. Стара Загора (хил. лв.)
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I. Н е м а т е р и а л н и  а к т и в и

1. П р о д у к ти  о т  р а з в о й н а  д е й н о с т - - - - - - - - - - - - - - -

2. Концесии, патенти, лицензни, търговски марки, програм ни продукти 
и други подобни права и  активи 187 1 188 188 179 8 187 187 1

3 . Т ъ р го в с к а  р е п у т а ц и я - - - - - - - - - - - - - - -

4 . П р е д о с т а в е н и  а в а н с и  и  н е м а т е р и а л н и  а к т и в и  в п р о ц е с  н а  

и згр аж д а н е

О б щ о  з а  г р у п а  I: 187 1 - 1 8 8 - - 188 179 8 - 187 - - 187 1
I I .  Д ъ л г о т р а й н и  м а т е р и а л н и  а к т и в и - -

1. З е м и  и с гр а д и , в  т .ч .: 1 5 9 5 2 94 - 1 6 0 4 6 - - 1 6046 6 6 6 9 6 3 2 - 73 0 1 - - 73 0 1 8 7 4 5

- зе м и 114 - - 114 - - 114 - - - - - - 114

- с гр а д и 1 5 8 3 8 9 4 . 1 5 9 3 2 - - 1 5932 6 6 6 9 6 3 2 - 73 0 1 - - 73 0 1 863 1

2 . М аш и н и , п р о и зв о д с т в е н о  о б о р у д в а н е  и  а п а р а т у р а 2 3 4 9 0 11 3 4 1425 2 3 1 9 9 - - 2 3 1 9 9 2 2 2 4 2 4 1 6 1 426 2 1 2 3 2 - - 2 1 2 3 2 1967

3 . С ъ о р ъ ж е н и я  и  д р у г и 132 4 6 7 4 118 1880 - - 1880 127 6 2 7 120 1183 - - 1183 6 9 7

4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на 
изграждане 6 5 5 15 0 6 9 0 3 1258 1258 125 8

О б щ о  за  г р у п а  I I : 41421 3408 2446 42383 - - 42383 30187 1075 1546 29716 - - 29716 12667
I I I .  Д ъ л г о с р о ч н и  ф и н а н с о в и  а к т и в и
1. А к ц и и  и  д я л о в е  в  п р е д п р и я т и я  о т  гр у п а 5 - 5 - - - - - - - - - - - -

О б щ о  з а  г р у п а  I I I : 5 - 5 - - - - - - - - - - -

IV . О т с р о ч е н и  д а н ъ ц и 546 279 345 480 - - 480 - - - -
А'*.......... 480

О б щ о  н е т е к у щ и  ( д ъ л г о т р а й н и )  а к т и в и  

( I + I I+ I I I + I V ) 42159 3688 2796 43051 43051 30367 1083 1546 29904 Wi Щ з 13148

Дата на съставяне; 12.04.2021 г. Съставител: Ръководител: / 
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Групата УМБАЛ Проф. д-р Ст. Кирковпч АД гр.Стара Загора 
Пояснителни сведения към Консолидиран финансов отчет 
3 1 декемвртт 2020 г.

резултат от възникналата световна епидемия от коронавирусна инфекция през 2020 
година.

Групата е извършила оценка на приложимостта на принципа-предположение за 
действапдо предприятие, като фундаментален принцип при изготвянето на финансовия 
отчет, като е оглед на това, че дружествата от Групата осъществяват основната си 
дейност в условия на епидемия. Това влияе и променя на структурата на приходите от 
лечебната дейност на Групата и нейния обхват.

Дружеството-майка е определено като част от лечебни заведения, които 
отговарят на териториален административен принцип за здравеопазване във връзка с 
издадени Заповеди на Министъра на здравеопазването, включително и за тази 
епидемична обстановка.

Дружеството-майка е структуроопределящо за Югоизточна България, 
натоварено с цялата консултативна и методична помощ. Независимо от динамиката на 
социалните и финансовите процеси в национален мащаб, лечебното заведение попада в 
категорията дейности, които не подлежат на пълно преустановяване на работен цикъл.

На 10.02.2021 г. Общото събрание на дружеството-майка взема решение за 
увеличаване на капитала с 595 хил лв., което е вписано на 23.02.2021 г. в Търговския 
регистър.

На 24.02.2021 г. Министерският съвет прие решение за даване на съгласие за 
продажба на обособена част от лечебно заведение - недвижим имот, собственост на 
УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, Стара Загора. Частта, представляваща идеални 
части от урегулирания поземлен имот по плана на село Ягода, община Мъглиж, не се 
ползва пряко за дейността на лечебното заведение. Продажбата на обособени части от 
лечебни заведения, които са включени в списъка по Приложение № 1 на Закона за 
приватизацията и следприватизационния контрол, какъвто е случаят, се извършва след 
решение на Министерския съвет, по предложение на упражняващия правата на 
собственост в капитала на дружеството-майка. Паричният ресурс, получен от 
продажбата на имота, ще остане в лечебното заведение - дружеството-майка и ще се 
използва в съответствие със ЗЛЗ и ЗПСК.

През 2021 г. до датата на съставяне на годишния консолидиран финансов отчет 
са заведени съдебни искове от кредитори на обща стойност 452 хил. лв. от които 195 
хил. лв. лихви и 257 хил. лв. главница.

Не са възникнали други събития от съществено за дружествата от Групата 
значение след края на отчетния период до датата на одобрение на настоящия 
консолидиран финансов отчет и не са настъпили други значими събития, които да 
налагат допълнителни оповестявания или корекции в консолидирания финансов отчет 
на Грулата за годината, приключваща на 31 декември 2020 година.

30. Одобрение на консолидирания финансов отчет
Консолидираният финансов отчет към 31 декември 2020 г. (включително 

сравнителната информация) е одобрен и приет от Съвета на Директорите на
.^f.-.f.f:-.....2021 г .

Съставител:

(Иван Петров)
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 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   2І. МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ  Университетска Многопрофилна  болница за активно лечение “Проф. Д-р Ст. Киркович”- АД  гр. Стара Загора има ясна формулирана мисия. Като лечебно заведение за болнична помощ тя предоставя качествено и еднакво достъпно медицинско обслужване на нуждаещите се, осъществявайки дейност, насочена към промотивни, диагностични, лечебни, рехабилитационни и други услуги за запазване на здравето и повишаване  качеството на живот, или възможното намаляване страданията на  заболели, при които медицинските интервенции могат да забавят развитието на болестта или  облекчат нейното протичане. За осъществяването на тези дейности лечебното заведение провежда ясна политика,която  лесно и достъпно достига до  потребителите на  медицински услуги.  Лечебното заведение  има основни цели,които са свързани с провеждането  на Националната здравна стратегия на регионално ниво: 
• осъществяване на диагностично-  лечебни дейности за възстановяване на здравето; 
• създаване на условия за постигане на намаление на смъртността,чрез професионална работа в  лечебен план; 
• намаляване на други неблагоприятни последици от факторите на околната среда: лошо физическо здраве,лошо социално положение; 
• подобряване качеството на медицинските услуги и интервенции, и спазване на изискванията  на медицинските стандарти; 
•  прецизиране и намаляване  на  рехоспитализациите; 
• промотивна дейност сред населението; 
• Обучение на студенти по съответната медицинска специалност; 
• Обучение на специализанти и докторанти по акредитирани медицински специалности и направления и стремеж към  постигане на европейски стандарти в обучението и лечението на социално значимите заболявания.  През тези отчетни периоди основните усилия на всички служители в УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович "АД гр. Стара Загора са били насочени към достигане и покриване изискванията, нуждите и очакванията на пациентите, потърсили медицинска помощ чрез своевременност, достъпност, адекватност и качество на медицинската услуга, както и стриктно  спазване изискванията  на медицинските стандарти.  За постигане на набелязаните цели УМБАЛ "Проф. Д-р Ст.Киркович"-АД гр. Стара Загора е изпълнявала  определените насоки за развитие, които включват: 
• подобряване на качество на медицинските дейности; 
• осигуряване на достъп до медицинските дейности; 
• подобряване на материалната база; 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   3• окомплектоване с необходимата медицинска апаратура и замяна на амортизираната такава; 
• своевременно осигуряване с лекарства и консумативи; 
• усъвършенстване и  повишаване квалификация на  работещите в лечебното заведение лекари и медицински специалисти; 
• осигуряване на финансови ресурси; 
• управление на лечебното заведение така, че да се гарантира  постигане  на устойчивост и конкурентноспособност в  пазарни условия.  ЦЕЛИТЕ на УМБАЛ"Проф.Д-р Ст.Киркович"-АД гр. Стара Загора са:  

��  ооссъъщщеессттввяяввааннее  ннаа  ддииааггннооссттииччнноо--ллееччееббннии  ддееййннооссттии  ззаа  ввъъззссттааннооввяяввааннее  ннаа  ззддррааввееттоо;;  
��  ссъъззддааввааннее  ннаа  ууссллооввиияя  ззаа  ппооссттииггааннее  ннааммааллееннииее  ннаа  ссммъъррттннооссттттаа,,  ччрреезз  ппррооффеессииооннааллннаа  ррааббооттаа  вв  ллееччееббеенн  ппллаанн;;  
��  ппооддооббрряяввааннее  ккааччеессттввооттоо  ннаа  ммееддииццииннссккииттее  ууссллууггии  ии  ииннттееррввееннццииии,,  ии  ссппааззввааннее  ннаа  ииззиисскквваанниияяттаа  ннаа  ммееддииццииннссккииттее  ссттааннддааррттии;;  
��  ннааммаалляяввааннее  ннаа  ддррууггии  ннееббллааггооппрриияяттннии  ппооссллееддиицции  оотт  ффааккттооррииттее  ннаа  ооккооллннааттаа  ссррееддаа::  ллоошшоо  ффииззииччеессккоо  ззддррааввее,,  ллоошшоо  ссооццииааллнноо  ппооллоожжееннииее,,  ннааммааллееннаа  ттррууддооссппооссооббнноосстт;;  
��  ууппррааввллееннииее  ннаа  ббооллннииццааттаа  ззаа  ууттввъърржжддааввааннееттоо  йй  ккааттоо  ппррееддппооччииттааннооттоо  ллееччееббнноо  ззааввееддееннииее  ннаа  ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  ооббллаассттттаа..  
��  ппррооммооттииввннаа  ддееййнноосстт;;  
��  ооббууччееннииее  ннаа  ккааддррии  вв  ссъъооттввееттссттввииее  сс  ннооррммааттииввннааттаа  ууррееддббаа    ппоо  ааккррееддииттииррааннии  ммееддииццииннссккии  ссппееццииааллннооссттии..  Дейността на дружеството се осъществява на основание чл.46 ал.2 от Закона за лечебните заведения.  УМБАЛ”Проф.Д-р Стоян Киркович” АД Стара Загора осъществява лечебна дейност в следните направления: 1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ 2. Рехабилитация 3. Родилна помощ 4. Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения 5. Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия, съгласно действащото в страната законодателство 6. Учебна и научна дейност 7. Трансплантация на органи, тъкани и клетки: Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнени функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   4предоставянето им за трансплантация. Присаждане на костно-сухожилна тъкан. Присаждане на очна роговица, амниотична мембрана.  8. Диспансеризация по следните медицински специалности: 1.       Акушерство и гинекология 24.    Неврохирургия 2.       Анестезиология и интензивно лечение 25.    Неонатология 3.       Вирусология 26.    Нервни болести 4.       Вътрешни болести 27.    Нефрология 5.       Гастроентерология 28.    Образна диагностика 6.       Гръдна хирургия 29.    Обща и клинична патология 7.       Детска ендокринология 30.    Медицинска онкология 8.       Детска клинична хематология и онкология 31.    Медицинска паразитология 9.       Детска неврология 32.    Медицинска генетика 10.   Детска нефрология и хемодиализа 33.    Ортопедия и травматология 11.   Детска пневмология и фтизиатрия 34.    Очни болести 12.   Детска хирургия 35.    Педиатрия 13.   Ендокринология и болести на обмяната 36.    Пневмология и фтизиатрия 14.   Инфекциозни болести 37.    Професионални заболявания 15.   Кардиология 38.    Психиатрия 16.    Клинична алергология 39.    Ревматология 17.    Клинична имунология 40.    Спешна медицина 18.    Клинична лаборатория 41.    Съдебна медицина 19.    Клинична токсикология 42.    Съдова хирургия 20.    Клинична хематология 43.    Урология 21.    Кожни и венерически болести 44.    Ушно-носно-гърлени болести 22.    Лъчелечение 45.    Физикална и рехабилитационна медицина 23.    Микробиология 46.    Хирургия Лечебната дейност може да се осъществява в следните клиники, отделения и клинико-диагностични структури, с нива на компетентност и по специалности, както следва: Клиники и/или отделения с легла: 1. Клиника по кардиология -с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения Медицински стандарт „Кардиология"; 1а. в клиниката се осъществява дейност по обща кардиология в изпълнение на медицинския стандарт „Кардиология"; 16. в клиниката се осъществява дейност по инвазивна кардиология в изпълнение на медицинския стандарт „Кардиология"; 1в. в клиниката се осъществява дейност по неинвазивна кардиология в изпълнение на медицинския стандарт по „Кардиология"; 1г. в клиниката се осъществява дейност по интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения и контрол върху критични нарушения на хемодинамиката в изпълнение на медицинския стандарт „Кардиология"; 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   51д. в клиниката се осъществява дейност по кардиостимулация, имплантиране на кардиовертер-дефибрилатори, ресинхронизиращо лечение в изпълнение на медицинския стандарт „Кардиология"; 1е. в клиниката се осъществява дейност по медицинската специалност Ревматология, отговаряща на II (второ) ниво компетентност в изпълнение на медицинския стандарт „Ревматология"; 2. Клиника по професионални болести - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Професионални болести"; 3. Първа вътрешна клиника-с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения Медицински стандарт по „Вътрешни болести"; 3а.в клиниката се осъществява дейност по медицинската специалност Нефрология отговаряща на III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Нефрология"; Зб.в клиниката се осъществява дейност по медицинската специалност Пневмология и фтизиатрия отговаряща на III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия "; 4. Клиника по ендокринология и болести на обмяната III (трето) ниво на компетентност визпълнение на утвърдения медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната"; 5.Клиника по педиатрия - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Педиатрия"; 5а. в клиниката се осъществяват дейности и по медицинските специалности детска клинична хематология и онкология, детска ендокринология и болести на обмяната, детска пневмология и фтизиатрия и детска нефрология и хемодиализа, отговарящи на III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Педиатрия"; 6. Клиника по нервни болести - с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Нервни болести"; 7. Клиника по ортопедия и травматология - III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Ортопедия и травматология"; 8. Клиника по ушно-носно-гърлени болести - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Ушно-носно-гърлени болести"; 9. Клиника по хирургични болести - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдените „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия"; 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   69а. Отделение по интензивно лечение - с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение"; 10. Клиника по обща и оперативна хирургия - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия"; 10а. в клиниката се осъществява дейност по медицинската специалност Детска хирургия, отговаряща на II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия"; 11. Клиника по урология - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Урология"; 12. Клиника по гръдна хирургия - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Гръдна хирургия"; 13. Клиника по съдова хирургия - с III (трето) ниво на компетентност в съответствие с утвърдените „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия"; 14. Клиника по кожни и венерически болести - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт "Кожни и венерически болести"; 15. Клиника по неонатология - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Неонатология"; 16. Клиника по акушерство и гинекология - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Акушерство и гинекология"; 17. Клиника по инфекциозни болести - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт "Инфекциозни болести"; 18. Клиника по неврохирургия - с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Неврохирургия"; 19. Клиника по анестезиология и интензивно лечение - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение"; 19.а в клиниката се осъществява дейност по медицинска специалност Клинична токсикология, отговаряща на II (второ) ниво на компетентност, в изпълнение на медицински стандарт „Клинична токсикология"; 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   720. Отделение по клинична хематология - с III (трето) ниво на компетентност, в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Клинична хематология"; 20а. в отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност „Медицинска онкология", отговаряща на II (второ) ниво на компетентност, в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Медицинска онкология"; 21. Отделение по гастроентерология - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Гастроентерология"; 22. Отделение по очни болести - с II (второ) ниво на компетентност, в изпълнение на утвърдения медицинска стандарт „Очни болести"; 23. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина"; 24. Отделение по психиатрия - с II (второ) ниво на компетентност, в изпълнение на утвърдения медицинска стандарт „Психиатрия"; 25. Отделение по лъчелечение - с II А (второ) ниво на компетентност, в изпълнение на утвърдения медицинска стандарт „Лъчелечение"; 26. Спешно отделение - с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Спешна медицина". Клиники / Отделения без легла: 1. Клиника по обща и клинична патология - в изпълнение на утвърдения медицински стандарт„Клинична патология"; ' 2. Отделение по хемодиализа - с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Диализно лечение"; 3. Отделение по образна диагностика - с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Образна диагностика; 4. Отделение по съдебна медицина Клинико-диагностични структури: 1. Клинична лаборатория - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Клинична лаборатория"; 2. Лаборатория по микробиология - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Микробиология"; 2а. микробиологичната лаборатория осъществява дейност и като лаборатория по туберкулоза отсредно ниво в изпълнение на медицинския стандарт „Микробиология". 3. Лабораторията по вирусология - с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Вирусология"; 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   84. Лаборатория по клинична имунология - с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Клинична имунология"; 5. Лаборатория по медицинска паразитология в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Медицинска паразитология"; 6. Лаборатория по медицинска генетика -в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Медицинска генетика". Клиники и/или отделения за продължително лечение или рехабилитация: 1. Отделение за продължително лечение по пневмология и фтизиатрия, вътрешни болести, гастроентерология, кардиология, клинична хематология, медицинска онкология, нервни болести и ревматология; 2. Отделение за продължително лечение по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, съдова хирургия, ортопедия и травматология, акушерство и гинекология-за гинекология. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО   Съставът на съвета на Директорите  е  както следва: Председател - Филка Симеонова,  Изпълнителен Директор - проф. д-р Йовчо Йовчев,дм     и  член на Съвета на директорите - Проф.двмн Иван Въшин.   Членовете на СД не участват в други организации и структури съгласно чл.247 ал.2 от Търговския закон и не са сключвали договори по чл. 240 б от ТЗ.  II. ЧОВЕШКИ РЕСУРИ таблица 1  Персонал по вид- ср. списъчен брой Към 31.12.2020 Към 31.12.2019Висше медицинско образование 227.72 228.95  В т. ч.  Лекари със специалности 161.14 160.92  Лекари без специалност 66.58 68.03Висше немедицинско образование 12.27 14.59Медицински специалисти 310.5 319.18Друг персонал 330.04 319.14  В т. ч.  Санитари 215.13 207.89  Здравни асистенти 23.75 48.33ОБЩО ЗА УМБАЛ-АД 880.53 881.86     



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   9Съотношение лекари към медицински специалисти таблица 2 Показатели Към 31.12.2020 Към 31.12.2019Лекари - ср. Спис. Брой 227.72 228.95Медицински специалисти - ср. Спис. Брой 310.5 319.18Брой лекари към медицински специалисти 73.3%  5/7                 Средно списъчен брой лекари по брой специалности  таблица 3 Висш медицински персонал Към 31.12.2020 Към 31.12.2019Лекари с три специалности 2 2Лекари с две специалности 45.25 58Лекари с една специалност 116 100.92Без специалност 64.47 68.03    В УМБАЛ Проф. Д-р Стоян Киркович АД работят още 13 специализанти без трудов договор по чл. 13 от Наредбата за следдипломно обучение в здравеопазването и по чл. 234 от Кодекса по труда.   Средно списъчен брой медицински специалисти по видове таблица 4 Медицински специалисти Към 31.12.2020 Към 31.12.2019Медицински сестри 223.72 240.18Акушерки 46.43 42Лаборанти 24.35 26Рехабилитатори 5 6Рентгенови лаборанти 11 5   Средно списъчен брой за дружеството таблица 5 Показатели Към 31.12.2020 Към 31.12.2019Средносписъчен брой на персонала 881 882          Средно-списъчният брой на персонала към 31.12.2020 г. е намалял с 1 човек спрямо същия период на 2019 г.  Приложение № 1      



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   10Средна работна заплата  Средната месечна работна заплата в Дружеството е нараснала през 2020 г. спрямо 2019г. с 297.59 лв и е 1382.86 лв.  В относителен размер увеличението е с 27.42 %, което надвишава процента на нарастване на минималната заплата за страната. Средната месечна работна заплата към 31.12.2020 г. на висш медицински персонал спрямо 2019 г е увеличена с 561.91 лв. (40.21%) и е в размер на 1959.12 лв. Средната месечна работна заплата на медицинските специалисти към 31.12.2020 г. е 1445.90 лв. спрямо същия период на 2020 г. тя е нараснала със 497.08 лв. (52.38%). Средната месечна работна заплата на друг персонал за 2020 г. е 942.31 лв. и е увеличена с 217.94 лв. (30.01%). таблица 6 Висш мед.персонал Медицински специалисти Друг персоналКъм 31.12.2020 1382.86 1959.13 1445.90 942.31Към 31.12.2019 1085.27 1397.22 948.82 724.37година Средна месечна работна заплата - Общо Средна брутна работна заплата по категории    IІІ. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ  УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович"-АД гр. Стара Загора обслужва населението на Старозагорска област, равняващо се на около 382 000 и структурирано в 11 общини: Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Гълъбово, Павел баня, Опан, Мъглиж, Гурково, Николаево, Раднево и Братя Даскалови, а по  редица специалности – неонатология, детска хирургия, детска ортопедия, инфекциозни и детски инфекциозни болести, неврохирургия и кардиология е с междуобластно значение. Основните договори, с които се финансира дейността на дружеството, са с Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазване. Медицинската дейност на лечебното заведение се осъществява в : планов и спешен порядък в т.ч. републиканска консултативна помощ за Югоизточна България. Дейност на Спешно отделение       Показатели Към 31.12.2020 г. Към 31.12.2019 г.Брой прегледи 19666 21978От тях по спешност 19666 21978Хоспитализирани пациенти 10174 11289   



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   11Разпределение на пациентите по направления  таблица 7 Клиники, отделения по специалности Към 31.12.2020 г. Към 31.12.2019 г.Вътрешни отделения 9660 10854Инфекциозни 1883 1532Ортопедични 1299 1579Хирургични 7136 8559Неврохирургични 947 1205Педиатрични 3126 3441   Дейност на интензивни клиники, отделения  Преминалите през интензивните отделения са както следва:  Таблица 8    Интензивни структури Към 31.12.2020 г. Към 31.12.2019 г.КАИЛ 1167 1017   Медико-статистически показатели на ниво болница   таблица 9 Показатели Към 31.12.2020 г. Към 31.12.2019 г.Среден брой легла 531 545Брой преминали болни 22934 26272Брой леглодни 129109 136217Използваемост на леглата в % 66.43% 68.48%Използваемост на леглата в дни 243.13 249.9Оборот на леглата 43.19 48.21Среден престой на 1 болен в дни 5.63 5.18Леталитет 4.5 2.53   Сравнявайки качествените показатели за 2020г. спрямо 2019 г., се забелязват следните тенденции: - Средният брой легла е намален от 545 легла за 2019г. на 531 легла за 2020г. –или с 2.57%. - През 2020г броят на преминалите пациенти в лечебното заведение е намалял с 3338 пациента – от 26272 към 31.12.2019 г. на 22934 за 2020 г. или 12,71%. - Средният престой на 1 болен е нараснал незначително от 5,18 дни за 2019г. на 5,63 дни за 2020г.  Увеличението на средния престой се отразява на показателя брой леглодни за периода, който бележи намаление  от 136 217 леглодни за 2019 г. на 129 109 леглодни за 2020 г., като процентно спадът е 5,22%.  



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   12Намаление има и в използваемостта на легловия фонд с  2,05%.   При показателя оборот на леглата се отчита намаление с 10,41% (от 48,21% през 2019 г.на 43,19% до 31.12.2020 г.)   Показателят леталитет е повишен на 4.50% за изтеклата 2020г, като негативната тенденция и при елиминиране на фактора КОВИД – 19 също бележи повишение и достига до 3,63 %.  Намалението на оборотът на леглата, повишението на смъртните случаи на територията на лечебното заведение са косвено отражение на епидемичните процеси протичащи в обществото. Влиянието върху тези два фактора могат да бъдат разгледани двупосочно: от една страна наличието на носителство за КОВИД-19 и възникващите в резултат на това усложнения от заболяването или съпътстващите заболявания, а от друга наличието на хронични заболявания, които се обострят и водят до смъртен изход.     ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРА таблица 10      Показатели Към 31.12.2020 г. Към 31.12.2019 г.Средна стойност на един преминал болен в лв. 1239.16 852.09Средна стойност на един леглоден 220.12 178.22Средна стойност на един лекарстводен в лв. 18.38 14.47Средна стойност на един храноден 0.76 0.75Среден разход на 1 легло 53519.77 44544.74  Средната стойност на преминал болен за 2020 г. спрямо същия период на 2019 г. е нараснала с 387.07 лв. (увеличение с 45.4%).  За същия период има увеличение в средната стойност на един леглоден с 41.9 лв. или 23.5%. Средният разход на едно легло за периода е по-висок с 8975.03 лв или 20.1%. Общият размер на разходите по икономически елементи, въз основа на които се изчисляват показателите за 2020 г., е по-висок с 4 084 хил. лв. спрямо 2019 г. (съответно 28 419 хил. лв. и 24 335 хил. лв.) В сравнение с  2019 г. (5 384 хил. лв) разходите за материали през 2020 г. (6 789 хил. лв.) са увеличени с 1 405 хил. лв. Разходите за външни услуги през 2020 г. спрямо 2019 г. са нараснали с 133 хил. лв. (от 1287 хил. лв. на 1420 хил. лв). Значително намаление има в разходите за амортизации с 891 хил (45,44%). През  2020 г. разходите за възнаграждения и осигуровки са увеличени с 3 606 хил. лв. -от 14 332 хил. лв. за 2019 г. на 17 938 хил. лв. за 2020 г. или близо 25.16%.   



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   13IV. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ  1. СОБСТВЕН КАПИТАЛ  Показатели 31.12.2020 31.12.2019Акционерен капитал 18 470      17 242      Резерв от последващи оценки 1 728        1 728        Законови резерви 355           118           Други резерви 380           380           Неразпределена печалба 311           311           Непокрита загуба (31 550)     (33 685)     Текуща печалба (загуба) 5 805        2 372        Собствен капитал: (4 501)       (11 534)     1.1 Структура на основния капитал На 15.07.2020  е извършено вписване промяна на основния капитал на дружеството и той е увеличен с 1277700 лв. и към края на отчетния период, същият е в размер на 18469570 лв.           таблица 11 Акционери Участие % Брой акции Номинална стойност (лв.)Държава 88.11 1627437 16274370Община Братя Даскалови 0.35 6414 64140Община Гълъбово 0.53 9747 97470Община Казанлък 2.61 48130 481300Община Мъглиж 0.42 7725 77250Община Опан 0.14 2522 25220Община Павел баня 0.5 9297 92970Община Раднево 0.79 14635 146350Община Стара Загора 5.36 99069 990690Община Чирпан 0.85 15709 157090Община Гурково 0.18 3371 33710Община Николаево 0.16 2901 29010Всичко основен капитал: 18469570  1.2 Разпределение на неразпределена печалба На  20.07.2020 г.  е проведено редовно Общо събрание на акционерите на което е взето решение за разпределение на реализираната печалба за 2019 г., като  с 10 % от печалбата се попълват Законовите резерви на дружеството в размер на  237 хил. лв., а останалата част се покриват натрупаните загуби от минали години (2135 хил. лв.) След извършените промени законовите резерви на дружеството към края на отчетния период са в размер на  355 хил. лв. След извършените промени натрупаните загуби от минали години към края на отчетния период са в размер на  31550 хил. лв.  



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   142. Анализ на  задължения към доставчици  Наличните задължения към доставчици в хил. лв. и тяхното изменение към края на отчетните периоди е както следва:  Таблица 12   Показатели Задължения към 31.12.2020 г. Задължения към 31.12.2019 г.Задължения към доставчици 7259 11 130в това число Задължения за медикаменти 3096 4 113Задължения за консумативи 1711 2 889Задължения за вода,горива, енергия 236 1 599Задължения за храна 10 12Задължения за други материали 11 23Задължения за придобиване на ДМА 472 523Други задължения - външни услуги 1723 1 971  Към 31.12.2020 г. задълженията към доставчици са в размер на 7 259 хил. лв., които са намалели с 3871 хил. лв спрямо същия период на 2019 г. или с 34,78%. В процентно съотношение най-голямо намаление е в равнището на задълженията за вода,горива и енергия – намаление с 85,24%, за консумативи- с 40,78%, намаление на задълженията за медикаменти с 24.73% и задълженията за други материали-с 52,17%. Просрочените задължения към доставчици в хиляди лева за 2020г. са както следва: Tаблица 13  Показатели Задължения към 31.12.2020 г. Задължения към 31.12.2019 г.Общ размер към доставчици 5895 10 276в това число Просрочени задължения за медикаменти 2519 3787Просрочени задължения за медицински консумативи 1446 2616Просрочени задължения за вода,горива, енергия 141 1551Просрочени задължения за храна 8 12Просрочени задължения  за други материали 11 58Просрочени задължения  за придобиване на ДМА 123 413Просрочени задължения  за външни услуги 1647 1839  Абсолютният размер на просрочените задължения към 31.12.2020 г. е намален с  4 381  хил. лв. или с 42,63%. Най-голямо намаление на 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   15просрочените задължения се констатира при задълженията за вода, горива и енергия  - с  1410 хил. лв. (90,91%). Намалението на просрочените задължения за други материали е на второ място с 47 хил.лв или 81,03%, следвани от задълженията за придобиване на ДМА - 290 хил.лв (70,22%). Приложение № 3. 3.Анализ  на други задължения  таблица 14 Други задължения Към 31.12.2020 Към 31.12.2019Задължения към персонала 2376 2058  В т.ч.Зад. към персонала комп. отпуски 1106 983Задължения към осиг. предпр. 716 540   В т.ч.Зад. осигуровки за комп. отпуски 218 186Данъчни задължения 2307 1478Други задължения 331 475Задължения за увеличаване на капитала 3410 3948Лихви, неустойки 831 2128Провизии за пенсионни задължения към персонала 1492 1342Общо: 11463 11969  Към 31.12.2020 г. общото равнище на другите  задължения е намаляло с 506 хил. лв. или с 4.2 % спрямо същия период на 2019 г. Най-голямо влияние за това оказва намалението на задълженията за лихви и неустойки – 1297 хил.лв. (60.9%), задължения към персонала са увеличени с 318 хил. лв. (15.5%). Има ръст в данъчните задължения с 829 хил. лв. или 56,10%, като основен принос за това нарастване има данъка печалба за 2020 г. – 590 хил. лв. Приложение № 4.  През 2020 г продължава тенденцията за намаляване на нивото на задълженията към доставчиците, в т. ч. на просрочените задължения към доставчици.  Просрочени други задължения таблица 15 Просрочени Други задължения Към 31.12.2020 Към 31.12.2019Задължения към персонала 122 191Задължения към осиг. предпр. 26 28Данъчни задължения 1586 1387Други задължения 149 387Лихви, неустойки 831 2128Общо:          2 714              4 121      



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   16През 2020 г. общият размер на просрочените други задължения е намалял с 1 407 хил. лв. или 34,14% спрямо 2019 г.  При просрочените други задължения през 2020 г. най-голям спад спрямо 2019 г. има при задълженията за лихви и неустойки – с 1297ил. лв. или 60.9%. Просрочените данъчни задължения през 2020 г. спрямо 2019 г. нарастват с 238 хил. лв. или 61.5%. Всичко задължения таблица 16 Задължения Към 31.12.2020 Към 31.12.2019Задължения към доставчици 7259 11130Задължения към персонала 2376 2058  В т.ч.Зад. към персонала комп. отпуски 1106 983Задължения към осиг. предпр. 716 540   В т.ч.Зад. осигуровки за комп. отпуски 218 186Данъчни задължения 2307 1478Други задължения 331 475Задължения за увеличаване на капитала 3410 3948Лихви, неустойки 831 2128Провизии за пенсионни задължения към персонала 1492 1342Общо: 18722 23099    Към 31.12.2020 г. общият размер на всички задължения на Дружеството спрямо същия период на 2019 г. е намалял с 4377 хил. лв. или с 18.90%.  Всичко просрочени задължения таблица 17 Просрочени задължения Към 31.12.2020 Към 31.12.2019 Задължения към доставчици 5 895 10 276 Задължения към персонала 122 191 Задължения към осиг. предпр. 26 28 Данъчни задължения 1586 1387 Други задължения 149 387 Лихви, неустойки  831 2128 Общо просрочени задължения: 8609 14397     



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   17 В сравнение с общите задължения спадът при просрочените задължения за анализирания период е значителен. Към 31.12.2020 г. общите просрочени задължения спадат с 5 788 хил. лв. или с 40,20%.  С основните доставчици, към които дружеството има просрочени задължения, датиращи от 2011 г. насам, са сключени споразумения за поетапно погасяване, а при тези, които имат изпълнителни дела, сумите регулярно или по възможност се погасяват чрез прихващания от вземанията от РЗОК.  4. Анализ на данните от отчета за приходите и разходите През 2020 г. година в УМБАЛ "Проф. Д-р Ст.Киркович" АД гр. Стара Загора основният дял на реализирани приходи е в изпълнение по: Договори с РЗОК : Договор № 240792/26.02.2020 Договор № 242011/12.05.2020 Договори с Министерството на здравеопазването  (МЗ): Договор № 202001271000/27.01.2020 г. - по Наредба 3 на МЗ за субсидиране ;Договор № РД-06-132/12.07.2016 г. в изпълнение на „Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020 г. с Допълнително споразумение № РД-06-177/28.02.2020 г.; Договор № 202004030822/03.04.2020 г. - по Проект  BG05M9OP001-1.099-001 „Подкрепа на работещи в здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID 19" с Допълнително споразумение № РД-13-1021/17.12.2020 г. ;Договор № 202012291235/29.12.2020 г. – Допълнително финансиране за преодоляване на последиците от извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. съгласно постановление № 385 от 2020 г. на Министерския съвет за допълнителни разходи по бюджета на МЗ за 2020 г.  Договор № 202011101530/10.11.2020 г. за извършане и отчитане на дейности за 2020 г. по отбранително-мобилизационна подготовка. 4.1 Приходи таблица 18 Видове приходи 31.12.2020 31.12.2019Всичко приходи: 35 277 28 380В т. ч.Медицински услуги по договор с НЗОК 26 759 24 239Медицински услуги по договор с МЗ 2 076 1 390Други медицински услуги 1 820 849Други приходи 842 1 048Приходи от дарения-финансиране 3 780 854  



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   18Общият размер на приходите към 31.12.2020 г. е с 6 897 хил. лв. повече от 2019 г. или 24,30% – от 28 380 хил. лв на 35 277 хил. лв.  Приходите от РЗОК са нараснали с 2 520 хил.лв. (10,40%) повече в сравнение с предходната година. През периода приходите от медицински услуги по договор с Министерство на здравеопазването бележат ръст от 49,35 % или 686 хил.лв. Приходите от финансиране са нараснали с 2 926 хил. лв. или 342.62%. Съществено влияние за това оказва усвоените приходи  в размер на 2051 хил. лв. за възнаграждения и осигурителни вноски във връзка с правителствено дарение за допълнителни възнаграждения за медицинските лица, които са на първа линия в борбата с COVID-19 и са най-застрашени от заразяване. Бенефициент по проекта е Министерството на здравеопазването. Финансирането на процедурата е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР) на Министерството на труда и социалната политика. Усвоени приходи от финансиране във връзка с поддържане на готовност ПМС 385 в размер на 122 хил. лв Приходи от финансиране на  изразходвани лекарства и консумативи по повод дарения от фирми, юридически и физически лица общо в размер на 119 хил. лв.   Приходи от финансиране на лекарства и консумативи по повод правителствени дарения на изразходвани лекарства и консумативи в размер на 564 хил. лв. Приходи от финансиране на усвоени парични дарения от фирми, юридически лица и физически лица във връзка с КОВИД-19 общо в размер на 153 хил. лв.  Приложение № 5  4.2 Разходи таблица 19 Показатели 31.12.2020 31.12.2019Разходи общо 28 954 25 606 Общият размер на разходите към 31.12.2020 г. е нараснал спрямо 2019 г. с 3 348 хил. лв. или с  13.08%. Приложение № 6 и 7.  Анализ на структурата на общите разходи.  Относителният дял на разходите  за материали за 2020 г. е  нарастанал  с 2,42 пункта спрямо  2019 г. – от 21,03% на 23,45%. При разходите  за персонал има нарастване по този показател с 5.98 пункта (55,97% към 61.95% дял от общите разходи за съответно 2019 и 2020 г. При разходите за външни 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   19услуги за периода  почти няма изменение в дела от общите разходи – намаление от 0,12 пункта (съответно – на 4,90% от  5,03%). През  2020 г. намаление има  при дела на разходите за амортизации - с 3.96 пункта, другите разходи – 1,31 пункта и финансовите разходи в общите разходи с 3,12 пункта спрямо 2019 г.  
� Разходи за материали    таблица 20 Вид разход 31.12.2020 31.12.2019Разходи за материали 6 789 5 384В т. ч.Лекарства 2373 1688Консумативи 3002 2291Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия 1089 1118     Ел. Енергия 520 495     Вода 195 224     Горивни, смазочни материали и пароподаване 374 399          Разходи за отопление 351 69          Разходи за ГСМ 23 30         Разход природен газ когенератор 0Храна за болни 98 103  Общият размер на разходите за материали към 31.12.2020 г. е нараснал със  1 405 хил. лв. (26,10%) спрямо същия период на 2019 г. През 2020 г. спрямо 2019 г. разходите за лекарства са нараснали с 685 хил. лв. или 40.58%, а разходите за консумативи са увеличени  с 711 хил.лв. или 31,03% Разходите за вода, горива и ел. енергия за периода спадат сумарно с 29 хил. лв. или 2,59%. Приложение № 7, 7.1, 7.3,7.4  Анализ на структурата на разходите за материали.  Към 31.12.2020 г. делът на разходите за материали от общите разходи на лечебното заведение е нараснал  с 2,42 пункта в сравнение със същия период на 2019 г. (от 21,03% на 23,45%). Разходите за за консумативи бележат значителен ръст - 1,42 пункта, лекарствата – 1,61 пункта. Делът на разходите за вода, горива и енергия са намаляли с 0,6 пункта спрямо 2019 г.  Промените в дяловете на останалите разходи за материали са с по-малко от 1 пункт. Основна причина за ръста в дела на лекарствата и консумативите през разглеждания период е усложнената епидемиологична обстановка в страната в условията на COVID-19.    



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   20� Разходи за външни услуги  таблица 21 Вид разход 31.12.2020 31.12.2019Разходи за външни услуги 1420 1287В т.ч.Медицински услуги 437 414Текущ ремонт на апаратура и оборудване 90 111Абонаментни услуги медицинска апаратура 177 137Пране болнично бельо 105 109Обезвреждане на отпадъци 90 83Поддръжка на оборудване и софтуер 62 43Юридически услуги 55 11   Общият размер на разходите за външни услуги към 31.12.2020 г. се е увеличил  с 133 хил. лв. или 10,33 % спрямо същия период на 2019 г. Най-голям дял в това увеличение имат разходите за юридически услуги – 76 хил. лв. (400%) и  поддръжка  на оборудване и софтуер – ръст от 19 хил. лв. (44,19%). Разходът за поддръжка на апаратура и оборудване бележи спад – 21 хил. лв. (18.92%). Приложение №8  
� Разходи за амортизации   таблица 22 Вид разход 31.12.2020 31.12.2019Разходи за амортизации 1 072 1 963 Разходите за амортизации  за 2020 г. са намалели с 891 хил. лв. (45,39%) спрямо 2019 г.                   



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   21�  Разходи за персонал таблица 23 Вид разход 31.12.2020 31.12.2019Разходи за персонал 17 938 14 332В т. ч.Разходи за заплати, в т.ч.: 15 151 12 134       Разходи за заплати ключов персонал 132 90        Начисления за неизползван отпуск 200 339       Разходи за минал и текущ стаж обезщ пенсиониране 92 271      Призната статистическа актюерска (печалба) загуба, за годината 174 181Разходи за социални осигуровки, в т.ч.: 2 787 2 198       Разходи за социални осигуровки 2755 2156       Осигуровки върху начисления за неизползван отпуск 32 42  Към 31.12.2020 г.  е нараснал размерът на разходите за персонал с  3 606 хил. лв. или 25.16% спрямо 2019 г. в следствие на увеличени основни месечни възнаграждения, а така също и на допълнителни възнаграждения, свързани със справяне с ефектите на COVID-19. Това води и до увеличената средна работна заплата с 297,59 лв. спрямо същия период на 2019 г. (от 1085,27 лв. на 1382,86 лв.)  Приложение №9  
� Други разходи     таблица 24 Вид разход 31.12.2020 31.12.2019Други разходи  1 119 1 324В т. ч.Отписани вземания 81 525Разходи за неустойки, разноски по дела, съдебни такси 186 386Данък сгради и такса смет 165 158Социални разходи 66 16Разходи за глоби и лихви държ. Органи 146 20Обезценка вземания 415 0   Общият размер на другите разходи към 31.12.2020 г. спрямо 2019 г. е намалял - с 205 хил. лв. или 15,48%. Причини за това са по-малкото отписани вземания за периода – спад с 444 хил. лв. (84,57%) и спад на разходите за неустойки, глоби и разноски по дела спрямо 2019 г. с 200 хил. лв. (51,84%). Увеличение има  разходите за обезценка на вземания – с 415 хил. лв., при данък сгради и такса смет – 7 хил. лв. (4,43%) и глобите към държавни органи 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   22– с 126 хил. лв (630%) и социални раходи – 50 хил. лв. (313%). Графично изображение в приложение №10  
� Финансови разходи   таблица 25 Вид разход 31.12.2020 31.12.2019Финансови разходи  535 1 271   Финансовите разходи към 31.12.2020 г. са намалели със 736 хил. лв. или с  57,91% по-малко спрямо същия период на 2019 г.   През последните години разходите за лихви и неустойки във връзка с просрочени задължения към доставчици са неразделна част в общите разходи, но тенденцията е тези разходи да намаляват с всяка изминала година. Графично изображение в приложение №11 4.3 Финансов резултат таблица 26 Показатели 31.12.2020 31.12.2019Счетоводен резултат  печалба+/загуба- 6 323 2 774Разходи за данъци от печалбата (590)           -                    Разходи за данъци върху дохода (данъчни временни разлики) (67)             (402)              Финансов резултат след корпоративни данъци 5 666 2 372   За 2020 г. дружеството реализира счетоводната печалба с 3 294 хил. лв. повече от тази за 2019 г. По-голямото увеличение на приходите - с 24,30 % спрямо 2019 г., сравнено с увеличението на общите разходи - 12,76% са фактори, които влияят за този финансов резултат. Графично изображение в приложение №12  4.4. Показатели за финансовото състояние  таблица 27  Показатели за финансово състояние Към 31.12.2020 г. Към 31.12.2019 г.коефициент на обща ликвидност 0.42 0.20коефициент на бърза ликвидност 0.37 0.17коефициент на незабавна ликвидност 0.33 0.07коефициент на абсолютна ликвидност 0.07 0.07  Изпълнение на определени показатели 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   23 1. Наличие на просрочени задължение към доставчици   Към 31.12.2020 г.- 0.26, Към 31.12.2019 г.-0.56  2.Отношение на приходите към разходите за дейността (коефициент на ефективност на разходите). Към 31.12.2020 г.- 1,22, Към 31.12.2019 г.-1.11 3.Използваемост на легловия фонд не по-ниска от 70 на сто. Към 31.12.2020 г.- 66,43%, Към 31.12.2019 г.-68,66% 4.Отношение на средната годишна наличност от материални запаси, включително запаси от медикаменти и горива, към приходите от основна дейност (т.т стойността на показателя „времетраене на един оборот в дни Към 31.12.2020 г.- 0,02, към 31.12.2019 г.-0,02 4. Размерът на разходите за лекарства и медицински консумативи да не превишава 35 на сто от общите разходи за дейността. Към 31.12.2020 г.- 12%,  към 31.12.2019 г.- 16% 5. Леталитет     Летаталитетът за 2020 г. (без пациентите с COVID-19)  е 3,63 %, което в сравнение с 2019 г. (2,59%) е с 1,04% повече. За 2020 г. леталитетът при пациентите с COVID-19 е 20.89%. Средният леталитет за предходите три години (2019 г. - 2,59%, 2018 г. - 2,60% и 2017 г. – 2,60%) е 2,59%.  Причина за ръста при леталитета е усложнената епидемиологична обстановка в страната през 2020 г.  V. ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ   5.1.  Инвестиции в Технологично оборудване и медицинска апаратура. А. „Доставка и монтаж на високо специализирана Медицинска апаратура и оборудване за нуждите на УМБАЛ"Проф. д-р Ст. Киркович"АД гр. Стара Загора”  Доставка и монтаж на високо специализирана Медицинска апаратура и оборудване за нуждите на УМБАЛ"Проф. д-р Ст. Киркович"АД гр. Стара Загора с източник на финансиране капиталови средства, предоставени от Министерство на здравеопазване ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА  Доставка и монтаж на високо специализирана Медицинска апаратура и оборудване за нуждите на УМБАЛ"Проф. д-р Ст. Киркович"АД гр. Стара Загора Първи етап  



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   24Стойност с включен ДДС Кратко описание на инвестицията 1989144 Компютърен томограф – над 50 среза  1бр.- 480000 лв. Стационарна ангиографска система + С-рамо  комплект с ехограф с трансeзофагиален трансдюсер -1бр - 1249992 лв. „Имунологичен анализатор с разширен панел за  вирусологични проби с консумативи за една година” 1бр. За Микробиология- 114000 лв. Апарати за хемодиализно лечение - 4бр.- 75792 лв. Офталмологичен лазер марка IRIDEX, модел OcuLight SL за третиране на недоносени бебета. Лазерът е в комплект с 1 бр. нов модел лазерен индиректен офталмоскоп TruFocus Lio Premiere и 1 бр. индиректна леща 1. марка VOLK. .-1бр. - 69 360 лв. 83200 Доставка и монтаж на интензивни-реанимационни легла 1.КСХ -4реан.,16 болн.2.Клиника АГ– дейност Гинекология-4 реан.,12 болн. 3.Клиника по Неврохирургия-4 реан.,15 болн.  4.Клиника по хирургия-6 реан., 18 болн. 5.Клиника по Гръдна хирургия- 4 реан.,12 болн. 6.КАИЛ-10 реан. 7.Клиника  и отделение по Ортопедия- 15 ортопедични легла   Втори етап    Доставка и монтаж на високо специализирана Медицинска апаратура и оборудване за нуждите на УМБАЛ"Проф. д-р Ст. Киркович"АД гр. Стара Загора-   1129056 • Наркозно дихателен апарат -2бр -120000 лв.  
• Мултипараметричен пациентски монитор - 10бр. - 31 200 лв. 
• Инфузионни помпи - 10бр. 16000 лв.ЕКГ апарати- 5бр.-15600 лв. 
• Автоматичен биохимичен анализатор- 1бр. ЦКЛ -120000 лв. 
• Операционен микроскоп за неврохирургия - 1бр. - 360000 лв. 
• Операционен микроскоп за офталмология- 1бр. -180000 лв.Assy, D1300 Lens, ROP, New  -Нова леща тип D1300 за работа с RetCam Shuttle За диагностициране на Ретинопатия на новородено-1бр. -32400 лв. 
• АНАЛИЗАТОР ЗА ПОТОЧНА ЦИТОМEТРИЯ ЗА КЛИНИЧНО И НАУЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ за имунологична лаборатория -1бр - 233856 лв. 
• Флоуресцентен микроскоп за имунологична лаборатория-1 бр. -20000 лв.   МОТИВИРОВКА ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА  Необходимост от обновяване и модернизиране на медицинската апаратура в съответствие с изпълнение на медицинските стандарти и изискванията на ВЗОК за извършване на високо специализирани дейности. Прилагане на нови технологии в областта на медицината, насочени към предоставяне на съвременна медицинска услуга и обучение на специализанти по акредитираните в лечеблното заведение медицински специалности. Необходимост от подмяна на  част от технически амортизираната апаратурата на отделението по Хемодиализа, Микробиологична лаборатория, 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   25Съдова хирургия, Клиника по Неврохирургия, Офталмология, Клиника по Кардиология, Имунологична лаборатория.             Настоящият проект е разработен при следните основни допускания относно условията на вътрешна и външна среда: 
• Необходимост от обновяване и модернизиране на медицинската апаратура и оборудване в съответствие с изискванията на медицинските стандарти;  
• Прилагане на нови технологии в областта на медицината; 
• Необходимост от обновяване, модернизиране и пребазиране на отделението по Хемодиализа в Терапевтичен блок на лечебното заведение; 
• Обучение на специализанти във връзка с политиката на лечебното заведение за развитие на академичен състав и изграждането на клиничните и лабораторните звена, като база за съвременно клинично и научно развитие. Осъществяването на проекта има главно социални и научни цели. Те се изразяват в постигането на редица преки и косвени ефекти за крайните бенефициенти, посочени по-долу: 
• Предоставяне на качествено медицинско лечение на пациентите със социално значими заболявания; 
• Реализиране на икономическа ефективност чрез внедряване на методи изискващи по кратък болничен престой в клиниките и отделенията на лечебното заведение;  
• Промяна на условията на работнта среда и повишаване на удовлетвореността на пациентите и персонала; 
• Повишаване на участието на лечебното заведение в пазарана на медицинската услуга и повишаване значимостта на клиничните звена, като центрове за съвременно лечение и обучение на кадри в областта на медицинското образование и развитие;   
•    Осъществяване целите и задачите, заложени в Програмата за управление на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович”АД-Стара Загора , постигане целите на националната здравна стратегия, както и стратегическите документи, касаещи здравеопазването.  Доставка и монтаж на високо специализирана Медицинска апаратура и оборудване за нуждите на УМБАЛ"Проф. д-р Ст. Киркович"АД гр. Стара Загора с източник на финансиране - собствени средства- общо за периода в размер на 2500000 лв.  



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   26Стойност с включен ДДС Кратко описание на инвестицията 1060000 Апарат за ендолученна ехография  за нуждите на Клиника по гастроентерология – 1бр- 110хил лв Система за горна и долна едноскопия оборудвана с дуоденоскоп за ендоскопска папилосфинктиректомия – 1бр -  120 хил.лв; Доставка и въвеждане в експлоатация на С рамо с работна маса за нуждите на Клиника по гастроентерология – 1 бр.- 360 хил лв; Анестезиологични апарати за Клиника по анестезиология и реанимация – 3бр – 260 хил лв; Операционни лампи – 3бр с по три бренера – 140хил лв; Операционни маси – 3 бр- 210хил.лв; 500000 Медицинска апаратура за нуждите на Клиниката по урология. Апарат за ендолуменна литотрипсия  и биопсия – 1бр. – 320хил лв; Надграждане на система за образи в микроскоп на неврохирургия  с възможности за флуоресцентна диагностика на заболявания на централна нервна система – 1бр – 180хил лв  360000 Медицински инструментариум за многократна употреба за нуждите на клиничните звена в лечебното заведение с хирургична насоченост – обща стойност на процедурата 360 хил лв 280000 Оборудване на хибридна зала за комбинирани операции – оборудване с  операционна лампа, операционна маса, анестезиологична колона за газове  – обща стойност  на инвестициата по ЗОП – 140хил лв  Разпределението по години на инвестициите от собствени средства е както следва:  2021 г. 2022 г. Общо 1000000 1200000 2200000  5.2.  ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ПРОЕКТИ "РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДЕН ФОНД И ПРЕБАЗИРАНЕ НА СТРУКТУРИ НА УМБАЛ"ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ"АД  " С ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ КАПИТАЛОВИ СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПЪРВИ ЕТАП А. “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ Изготвeн е работен проект за изпълнение на СМР, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на съоръжения и инсталации за обект “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ в „УМБАЛ проф. д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора” Подобект: Блокове А, Б, В, Д , Е и сграда на Клиника по Педиатрия и РЦТХ Описание на проекта  Проектът е изготвен за изпълнение на три етапа със срок на инвестиционното изпълнение от 2019 до 2022г.   ПЪРВИ ЕТАП                                         ИЗПЪЛНЕН-2019-2020г  



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   27a. Изготвяне на работен инвестиционен проект; b. Обособяване на ново котелно помещение с доставка и монтаж на  нови водогрейни котли. Изграждане на нов комин (инокс), ремонт на котелното помещение във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;  b. Изграждане на нова газова инсталация за захранване на новите водогрейни котли; c. Изграждане връзка нови водогрейни котли със съществуваща водна отоплителна инсталация на блокове А, Б, В, Д и Е и Сграда на Клиника по Педиатрия. За отоплението и за охлаждането ще се използва една тръбна мрежа – чрез превключване. d. Стойност на Първи етап : 622541лв. с ДДС.Финансиране с капиталови средства   ВТОРИ ЕТАП – чака финансиране през 2021г  a. Изграждане на нова комбинирана водна инсталация за топло и студоснабдяване; чрез водогрейни котли на природен газ (от първи етап), термопомпи (от трети етап) и дренажна система. Скриване на щранговете с гипскартон; b. Монтаж на вентилаторни конвектори с дву-тръбна система за помещенията; c. Демонтаж на откритите части на старата отоплителната инсталация;  d. Ремонт на компрометирана мазилка зад радиаторите и боядисване; възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на основния ремонт на инсталациите (избиване на отвори).  e. Стойност на Втори етап : 1800000лв. с ДДС. f. Финансиране с капиталови средства g. Срок за изпълнение май 2021- ноември 2021г  ТРЕТИ ЕТАП – за финансиране през 2022г  
• Доставка, монтаж и присъединяване на термопомпи (въздушноохлаждаем термопомпен агрегат за студена вода 7/12 ºС) към ВИ (водната инсталация). 
• Стойност на Трети  етап : 684000лв. с ДДС. Финансиране с капиталови средства 
• Срок за изпълнение март 2022- ноември 2022 Трите фази на проекта са технически и финансово независими, но втората и третата фаза /етапи/ трябва да бъдат изпълнени по проекта изготвен в първата фаза / етап. 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   28След изпълнение на всеки един от етапите отоплителната инсталация ще функционира, но е необходимо извършване на ремонтни работи по съществуващата неподменена отоплителна инсталация до реализиране на Втори и Трети етап, което води до влагане на допълнителни финансови средства. При реализиране на трите фази Икономическият и социален ефект ще бъде най- голям.  Б. „ПРЕБАЗИРАНЕ НА КЛИНИКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА СМР” В УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД – СТАРА ЗАГОРА”  Представена е прогнозна КСС и архитектурен и технически чертеж за изпълнението на ремонтните работи на етажите където ще бъдат пребазирани клиниките: На базата на архитектурен план и КСС ще се извършва пребазиране на 3бр. клиники с изпълнението на СМР  в УМБАЛ "Проф. Д-р Ст. Киркович" АД - гр. Стара Загора. Пребазирането ще бъде извършено поетапно след изпълнението на СМР на съответния етаж. Показатели Стойност Ремонт - Пребазиране на Клиника по Ортопедия ет.10 бл. А с болнично оборудване 157 554,06 Ремонт -Пребазиране на ОФРМ ет.11.бл. А с болнично оборудване 171 280,35 Ремонт -Пребазиране на Кл-ка по Гръдна хирургия ет.7 бл. В с болнично оборудване                168 849,29 ВСИЧКО РЕМОНТНИ РАБОТИ 497 683,70 НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10% 49 768,37 СТОЙНОСТ НА РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ 547 452,07 ДДС 20% 109 490,41 ВСИЧКО С ДДС 656 942,48 МОТИВИ: Необходимост от обновяване и модернизиране на сградовия фонд в съответствие с изискванията на съответните медицински стандарти. Създаване на по -добри условия за лечение на пациентите.  Сградата е построена през 1979г. и от 2007г са извършени определени козметични ремонти. Във връзка с това се налагат дейности по възникнали спешни ремонти, като смяна на ВИК , електро и топлоинсталации. Това генерира разходи, чиито ефект е временен. Финансиране с капиталови средства. Срок за изпълнение Март - Ноември 2021г. В. „Подмяна на 2 броя болнични асансьори”  Кратко описание на инвестицията Стойност с включен ДДС Асансьорна уредба - БОЛНИЧНА - 1350 кг/ 18 лица: Автоматични врати , 18 спирки, Скорост -,1м/сек, ход-56100мм, Задвижване – електромеханично,Машинно пом.- горно Скорост -,1м/сек, ход-56100мм, Задвижване – електромеханично,Машинно 282000 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   29пом.- горноРЗП-595м.кв.Почистване и изнасяне на отпадъци от покрива  Доставка и монтаж на ПВЦ мембрана . Доставка и монтож на ПВЦ винкели. Доставка и монтаж на мълниезащита с активен мълниеприемник. на дъвена обшивка и греди. Доставка и монтаж на метални керемиди, улуци, улами и водосточни тръби  МОТИВИ: Наличните транспортни  асансьори в лечебното заведение са в експроатация от 1978г. Морално и физически остарели , Опасни са за експлоатация и изискват спешни авариини ремонти, което създава риск за работещи и пациенти. Финансиране с капиталови средства. Срок за изпълнение Март - Ноември 2021г. ВТОРИ ЕТАП  Г. „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК” НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД – СТАРА ЗАГОРА”  За изпълнението на Реконструкцията на Операционен блок е изготвен Инвестиционен проект.  Представена е Обяснителна записка с прогнозна КСС и технологична част както следва: I. ПРЕДМЕТ На базата на архитектурен план, ще се извършва промяна по време на строителство за преустройство на трети етаж - операционен блок на УМБАЛ "Проф. Д-р Ст. Киркович" АД - гр. Стара Загора. С оглред отговорянетои търсенето на комплексност в медицинската услуга, ръководството планира въвеждане в експлоатация на нова съвременна техника за интраоперативна лъчетерапия - Mobetron, производство на IntraOp® Medical, Inc., САЩ. С внедряването й ще се осигури високо ниво на медицинско обслужване и качество на живот при пациентите с онкологични заболявания. Наличието на устройства за измерване и контрол на дозата и енергията, ще намали общото лъчево натоварване на персонала и на пациентите както в операционната зала, така и в цялата болница. Изпълнението на основните дейности включва: 1.Изработен е инвестиционен проект, по части:  Технология, ЕЛ, ВиК; АС, ОВК;  Пожарна безопасност; План за безопасност и здраве; 2.Строително-монтажни работи (СМР) по доставка, изграждане, монтаж и пускане в експлоатация.   



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   30Разбивка на разходите НАИМЕНОВАНИЕ  ОБЩО РАЗХОДИ  ПО ПРОЕКТА   ЛЕВА 1.      Разходи за планиране и проектиране 47500 2.      Закупуване на земи 0 3.      Строителство и изграждане 1078921 4       Машини и съоръжения                                                                 0 5.      Непредвидени разходи 0 6.      Ценова корекция (ако е приложимо) 0 7.      Техническа помощ 0 8.      Публичност 0 9.     Надзор по време на строителството 0 10.   Междинна сума 1126421 11.     (ДДС) 225284 12.  ОБЩО 1351705  Финансиране с капиталови средства. Срок за изпълнение Март - Ноември 2021г. Д. „Ремонт на покрив на Терапевтичен блок”  Кратко описание на инвестицията Стойност с включен ДДС РЗП-595м.кв.Почистване и изнасяне на отпадъци от покрива  Доставка и монтаж на ПВЦ мембрана . Доставка и монтож на ПВЦ винкели. Доставка и монтаж на мълниезащита с активен мълниеприемник. на дъвена обшивка и греди. Доставка и монтаж на метални керемиди, улуци, улами и водосточни тръби 36000  МОТИВИ: покривната настилка е от 1993г. и в момента е значително компроментирана. последните етажи се наводняват при дъжд и сняг, което наложи извършването на частичен ремонт на покривната конструкция в най-компроменираната част на покрива с обща площ от  230м.кв. необходимо е да се ремонтират  и останалите 595м.кв., финансиране с капиталови средства, срок за изпълнение март - ноември 2021г.  Е. „Ремонт на покрива на Педиатрична клиника”  Кратко описание на инвестицията Стойност с включен ДДС Площ на покрива - 1300м.кв. Демонтаж и изнасяне на стари керемиди, улуци, улами и водосточни тръби. Демонтаж и подмяна на дъвена обшивка и греди. Доставка и монтаж на метални керемиди, улуци, улами и водосточни тръби 65990  МОТИВИ: Покрива е от 1928г. скатен с керемиди и е значително компроментиран. При валежи от дъжд и сняг подпокривния таван и втори 



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   31етаж се наводняват, което затруднява провежданато на медицински дейности и лечението на пациенти в Клиниката по педиалтрия. През годините са праве опити за частични ремонти, но ефекта им е частичен и се компрометира от останалата покривна конструкция.  Финансиране с капиталови средства. Срок за изпълнение Март - Ноември 2021г. ПРОЕКТИ "РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДЕН ФОНД И ПРЕБАЗИРАНЕ НА СТРУКТУРИ НА УМБАЛ"ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ"АД  " С ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ГЕНЕРИРАНИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО   Кратко описание на инвестицията Стойност с включен ДДС Основен ремонт на сграден фонд 300000  Инвестиционната програма на ДРУЖЕСТВОТО е съобразена с неотложните дейности по промяна на условията на провеждане на диагностичния и лечебния процес в структурните звена.   Тенденциите които следват от инвестиционната политика са насочени в няяколко основни направления целящи осигуряването на съвременен диагностичен и лечебен ритъм, подобряване организацията на работа и превръщането на клиниките, отделенията и лабораториите в научни звена за обучение на специализанти, докторанти и адаптиране към международните научни среди.  VІ. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ. 187Д  И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Дружеството е ръководено от Съвет на директорите в състав: 
� Филка Николова Симеонова  – от 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. Председател на Съвета на Директорите. Избрана с решение на общо събрание на Дружеството, вписано в ТР на 16.04.2019 г., с начислено възнаграждение за периода в размер на 33 313,02 лв., от което е изплатено 30 601,91 лв. Не притежава акции от дружеството.. 
� Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев – Член на Съвета на директорите и  Изп. Директор с начислено възнаграждение за периода  от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. в размер на 66 924.10 лв., от което изплатено 61 439,96 лв. Не притежава акции от дружеството. 
� Проф. двмн Иван Тодоров Въшин – член на Съвета на директорите от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. с начислено възнаграждение за периода в размер на 33 729,57 лв., от което е изплатено 31 133,53 лв. Не притежава акции от дружеството. Членовете на СД не участват в други организации и структури съгласно чл.247 ал.2 от Търговския закон и не са сключвали договори по чл. 240 б от ТЗ.  



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   32VІІ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ВЪЗНИКНАЛАТА ПАНДЕМИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ COVID-19 И ОБЯВЕНАТА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ   От месец март 2020 г. на територията на област Стара Загора се бяха регистрирани и хоспиталризирани първите пациенти с коронавирус- инфекция, която в последствие доведе до въвеждане на извънаредното положение в страната с решение на Народното събрание от 13 март 2020.   Мерките, които са предприети за ограничение на  на разпространието на вируса, включват ограничаване на движението на хора, ограничаване на полетите и други пътувания, временно затваряне на фирми и училища и отмяна на събития. Към датата на издаване на настоящия финансов отчет, Дружеството осъществява дейността си в условията на обявената и продължената след това епидемиологична обстановка. Дружеството е извършило първоначална оценка за приложимостта на принципа-предположение за действащо предприятие, като фундаментален принцип при изготвянето на финансовия отчет, като с оглед на това че в тази извънредна ситуация дейността на дружеството е ограничена и очакваните последици биха били  негативни. Дружеството е определено като част от лечебни заведения, които отговарят на териториален административен принцип за здравеопазване във връзка с издадени Заповеди на Министъра на здравеопазването, включително и за тази епидемична обстановка.  На основание гореизложените факти и заповеди на Министерства на здравеопазването в кратък срок се изгради и заработи референтна вирусологична лаборатория, извършваща ДНК диагностика за носителство на COVID–19 от цяла югоизточна България..  В различни звена на лечебното заведение в т.ч. и в Клиниката по инфекции се хоспитализират и лекуват пациенти, с настпъпили усложнения от вирусоносителството.  Обстоятелствата в национален мащаб доведоха до допълнителни разходи за лечебното заведение, като се увеличиха разходите за инвестиции в апаратура,  оборудване, медикаменти и консумативи. Допълнителни разходи възникнаха и на допълнителни текущи разходи за противоепидимичните мерки свързани с осигуряване на работещите с предпазни средства, внедряване на нови технически средства и технологии за осигуряване на клиничната дейност; осигуряване на техническо оборудване и консумативи за диагностика и лечение.  Предприетите икономически мерки, въведени от правителството и решениета на надзора на НЗОК, подкрепени от провежданата активна  



 Доклад за дейността за  2020 г.  на УМБАЛ „ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД   33дарителска кампания от фирми и физически лица компенсираха частично и временно увеличените разходи.  Дружеството е от национално значение  за Югоизточна България, натоварено с цялата консултативна и методична помощ във визирания район.Независимо от динамиката на социалните и финансовите процеси в национален мащаб, лечебното заведение попада в категорията дейности, които не подлежат на преустановяване на работен и производствен цикъл.  VІIІ. ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВА НА ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА Към 31 декември 2020 г. УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович” АД има участия в едно дъщерно дружество- МЦ „Проф.д-р Стоян Киркович” ЕООД-100% от дяловете на капитала. IX. ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ Според българското законодателство ръководството следва да изготвя доклад за    дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината, за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Дружеството прилага за целите на отчитане по Българското счетоводно законодателство Националните счетоводни стандарти Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол с протоколи, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходяща счетоводна политика, одобрена с заповед от  Изп. Директор и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства.   Във връзка с подобряване на вътрешния финансов контрол и в изпълнение на Закона за вътрешен финансов одит е създадено и действа звено за вътрешен одит от 1 ръководител и стажант одитор.  Ръководството е действало съобразно своите отговорности и финансовият отчет е изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти. При изготвяне на настоящия доклад за дейността  ръководството е представило  развитието и резултатите от дейността на предприятието за изминалия период, както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено.   
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Приложение № 2

код наименование  2020г.  2019г.  2020г.  2019г.  2020г.  2019г.  2020г.  2019г.  2020г.  2019г.  2020г.  2019г.  2020г.  2019г.  2020г.  2019г.  2020г.  2019г.  2020г.  2019г.  2020г.  2019г.

122 02 КК с дейност по обща 

кардиология

17 18 4021 4159 236.53 231.06 366 365 64.63 63.3 1027 1150 60.41 63.86 881 1015 76 62 7.42 5.4 3.92 3.62

2022 03 КК с дейност ревматология 8 8 1030 1178 128.75 147.25 366 365 35.18 40.34 245 338 30.63 42.25 245 336 0 0 0 0 4.2 3.49

107 06 I ВК с дейност нефрология 17 18 3223 4401 189.59 244.5 366 365 51.8 66.99 652 846 38.35 47 526 758 62 32 9.54 3.79 4.94 5.2

125 07 I ВК с дейност 

пневмология

34 22 11203 7208 329.5 327.64 366 365 90.03 89.76 2023 1459 59.49 66.32 1445 1245 270 76 13.53 5.23 5.54 4.94

2013 08 Кл-ка по ендокринология и 

болести на обмяната

14 17 2389 3779 170.64 222.29 366 365 46.62 60.9 582 898 41.57 52.79 542 864 9 7 1.55 0.78 4.1 4.21

2050 09 Кл-ка по педиатрия 39 37 7545 10190 193.46 275.41 366 365 52.86 75.45 1406 1842 36.05 49.77 1325 1759 6 4 0.43 0.22 5.37 5.53

2040 10 Кл-ка по нервни болести 18 21 4107 5473 228.17 260.62 366 365 62.34 71.4 1113 1408 61.83 67.02 889 1198 109 108 9.82 7.69 3.69 3.89

116 11 Кл-ка ортоп. и травм. 27 33 7178 8486 265.85 257.15 366 365 72.64 70.45 1299 1579 48.11 47.83 1218 1513 21 10 1.62 0.63 5.53 5.38

3090 12 Кл-ка по УНГ 5 7 741 981 148.2 140.14 366 365 40.49 38.4 291 357 58.1 51 278 355 4 0 1.38 0 2.55 2.75

3010 13 Клиника по хирургични 

болести

16 22 4545 5412 284.06 246 366 365 77.61 67.4 1138 1435 71.13 63.86 911 1117 59 90 5.18 6.29 3.99 3.77

108 15 Кл-ка по ООХ - Обща 

хирургия

19 22 4387 5021 230.89 228.23 366 365 63.09 62.53 1212 1401 63.76 42.25 919 1174 90 62 7.47 4.43 3.62 3.59

111 16 Кл-ка по ООХ - Детска 

хирургия

10 10 1767 2276 176.7 227.6 366 365 48.28 62.36 604 796 60.35 47 554 735 2 2 0.33 0.25 2.93 2.86

112 17 Клиника по урология 10 10 1702 1636 170.2 163.6 366 365 46.5 44.82 370 406 37 66.32 348 383 4 7 1.08 1.73 4.6 4.03

3040 18 Кл-ка по Гръдна хирургия 12 16 2635 3249 219.58 203.06 366 365 60 55.63 449 549 37.38 52.79 364 443 30 28 6.71 5.12 5.88 5.92

3050 19 Кл-ка по Съдова хирургия 18 20 3588 4905 199.33 245.25 366 365 54.46 67.19 480 629 26.64 49.77 446 598 6 13 1.26 2.07 7.48 7.8

2060 20 Кл-ка кожни и венерични 

болести

18 18 3917 4982 217.61 276.78 366 365 59.46 75.83 505 650 28.06 67.02 498 645 0 0 0 0 7.76 7.66

135 21 Кл-ка по неонатология 29 29 8848 8496 305.1 292.97 366 365 83.36 80.26 1720 1599 59.29 47.83 1700 1572 12 21 0.7 1.32 5.15 5.31

136 23 Кл-ка АГ д-ст гинекология 8 8 1490 2056 186.25 257 366 365 50.89 70.41 460 551 57.5 51 447 532 0 1 0 0.18 3.24 3.73

137 24 Кл-ка АГ д-ст родилна и 

патологична бременност

32 32 7775 8421 242.97 263.16 366 365 66.38 72.1 1802 1902 56.3 59.44 1769 1876 0 1 0 0.05 4.32 4.43

134 25 Кл-ка по инфекциозни 

болести с дейности по ХИВ и 

СПИН

34 26 10154 6441 298.65 247.73 366 365 81.6 67.87 1883 1532 55.37 58.9 1518 1451 111 17 5.93 1.12 5.39 4.21

Изписани Починали Болн. летал.
Среден 

престой

Качествени показатели на стационара за 2019 г и 2020 г

Отделение Ср. бр. легла Легл. дни Изпълн. в дни
Норм. 

използв.
Изпълн. в проц. Прем. болни Оборот на легла
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Изписани Починали Болн. летал.
Среден 

престой
Отделение Ср. бр. легла Легл. дни Изпълн. в дни

Норм. 

използв.
Изпълн. в проц. Прем. болни Оборот на легла

113 26 Кл-ка по неврохирургия 18 20 3629 4022 201.61 201.1 366 365 55.09 55.1 947 1205 52.61 60.25 819 1069 33 41 3.49 3.41 3.83 3.34

3300 27 КАИЛ 20 20 5135 4190 256.75 209.5 366 365 70.15 57.4 1167 1017 58.35 50.85 26 37 5 4 0.43 0.4 4.4 4.12

126 28 Отд.по кл.хематология 19 17 5256 5454 276.63 320.82 366 365 75.58 87.9 1014 1053 53.34 61.94 956 1020 33 16 3.26 1.53 5.19 5.18

121 29 Отделение по 

гастроентерология

26 26 6770 7230 260.38 278.08 366 365 71.14 76.19 1877 2074 72.19 79.77 1784 1999 39 26 2.08 1.25 3.61 3.49

118 30 Отделение по очни болести 5 9 499 970 99.8 107.78 366 365 27.27 29.53 330 533 66 59.22 328 533 0 0 0 0 1.51 1.82

128 31 ОФРМ 20 21 2845 4825 142.25 229.76 366 365 38.87 62.95 364 692 18.2 32.93 351 671 3 4 0.82 0.58 7.82 6.98

142 32 Отделение по психиатрия 25 25 10054 8387 402.16 335.48 366 365 109.88 91.91 258 286 10.32 11.44 245 275 0 0 0 0 38.97 29.33

3012 45 КХБ продължително 

лечение

4 5 1002 1055 250.5 211 366 365 68.44 57.81 162 115 70.5 23 151 97 4 9 2.47 7.89 6.19 9.17

1090 46 КООХ продължително 

лечение

5 5 1270 917 254 183.4 366 365 69.4 50.25 169 116 33.7 23.1 145 105 12 5 7.14 4.35 7.54 7.94

2042 47 КНБ продължително 

лечение

3 3 404 417 134.67 139 366 365 36.79 38.08 84 73 28 24.17 55 50 22 15 26.19 21.13 4.81 5.75

2015  I ВК профес. Болести 1 0 0 366 0 0 0 0 0 0 0
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