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“Диагностично-консултативен център XXIІ– София” ЕООД си поставя през 

2022г. следните  основни цели: 

1. Своевременна и качествена специализирана извънболнична медицинска 

помощ, в съответствие с изискванията на НЗОК, МЗ, медицинските стандарти, 

правилата за добра медицинска практика и прилагане на съвременни методи на 

диагностика и лечение. Ще бъдат инвестирани средства в следните направления: 

1.1 Продължаващо повишаване на квалификацията на административния и  

лекарски персонал – 3 000,00 лева; 

1.2 Втора част от плана за кибер-сигурност, включваща изграждане на 

мрежова структура по хоризонтала и вертикала на стойност до 20 000,00 

(двадесет хиляди) лева с ДДС; 

1.3 Подмяна на апаратура в кабинет Очни болести – биомикроскоп –15 000,00 

лева с ДДС; 

1.4 Подмяна на апаратура в Отделение по физикална и рехабилитационна 

медицина – 20 000,00 лева с ДДС; 

1.5 Подмяна на апаратура в Клинична лаборатория – 20 000,00 лева с ДДС; 

1.6 Подмяна на апаратура в Рентгеново отделение – 18 000,00 лева с ДДС; 

1.7 Изграждане на ФЕЦ до 30 kW за собствени нужди и за продажба на 

електроенергия – 70 000,00 лева с ДДС; 

1.8 Изграждане на солна стая – 20 000,00 лева с ДДС. 

2. Рационално използуване на наличните материални, финансови и човешки 

ресурси чрез: 

2.1  Изграждане на паркинг с паркоместа за инвалиди; 

2.2  Доставка и монтаж на асансьорна уредба за осигуряване на достъпна среда – 

отпуснати средства от СОПФ, направление „Инвестиции и ДМА“ с Решение № 

460/11.07.2019 г. на Столичен общински съвет – финансиране до 160 000,00 лева 

с ДДС; 

2.3 Организиране на профилактични модули за деца и мероприятия за укрепване 

на имунната им система. 

3. Изпълнение на договора с НЗОК за оказване на извънболнична 

специализирана медицинска помощ и разширяване на пакета дейности с добавяне на 

нови специалности и високоспециализирана дейност. 
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4. Продължаващо финансово стабилизиране на дружеството с привличане на 

нови осигурителни фондове и разширяване на обема на извършваните профилактични 

прегледи по договори със Служби по трудова медицина. 

 

Лечебното заведение ще реализира целите си чрез : 

1. Оказване на висококвалифицирана, ефективна медицинска помощ в областта 

на вътрешната медицина, кардиология, педиатрия, хирургия, урология, акушерство и 

гинекология, неврология, ото-рино-ларингология, офталмология, дерматология, 

ендокринология, ортопедия и травматология, гастроентерология, психиатрия, 

физикална и рехабилитационна медицина, клинична лаборатория, образна диагностика, 

съдова хирургия; 

2. Комплексно решаване на здравните проблеми на пациентите при спазване 

правата им и принципите за равнопоставеност при ползуване на здравните услуги, 

достъпност, своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ, 

непрекъснатост и координираност на лечебния процес; 

3. Акцент върху социално-значимата патология при извършване на 

специализираната консултативна дейност в помощ на общопрактикуващите лекари; 

4. Ранното откриване на заболяванията и предотвратяване на усложненията, чрез 

активно наблюдение в профилактичен план и/или диспансеризация на рискови 

пациенти и болни с хронични заболявания;  

5. Осигуряване на своевременност, прецизност и високо качество на прегледите, 

лабораторните, рентгенови, ехографски и др. инструментални изследвания с 

диагностична, лечебна и профилактична цел; 

6. Повишаване нивото на конкурентноспособност на лечебното заведение; 

7. Инвестиране на средства в нова апаратура и информационна сигурност и 

разширяване пакета на предлагани услуги от ЛЗ; 

8. Извършване на ремонти, а където е възможно и обновяване на материалната 

база в лечебното заведение; 

9. Използване пълноценно сайта на лечебното заведение за реклама на дейността 

и на социалните мрежи за връзка с пациентите; 

10. Привличане на външни услуги, които не предлага лечебното заведение, но са 

в полза на пациента. 
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На основание анализ на дейността на лечебното заведение през 2020г. и 2021г., 

при условия на запазване нивата на консултативната дейност и медико – диагностични 

изследвания в извънболничната помощ от НЗОК през предходната и настояща година, 

както и в продължаващата епидемична обстановка, се планират за 2022г. следния брой 

прегледи в специализираните кабинети. (Таблица 1). 

 

Таблица 1.  Планирани прегледи в специализирани кабинети  

2022г. 

Специалност Брой 
лекари 
щат 

Ефективен 
фонд 
работно 
време на 1 
лекар 

Общо 
ефективен 
фонд в 
часове 

Капацитет 
на ЛЗ в 
брой 
прегледи 

Реален 
брой  
прегледи 
2021г. 

План 
брой 
прегледи 
2022г. 

АГ 1,75 1 050 1 838 5 514 1 214 1 100 
Кожни болести 2 1 050 2 100  6 300 8 946 8 500 
Ендокринология 1,5 1 050 1 575 4 725 4 779 4 100 
Кардиология 2,45 1 050 2 572 7 716 6 452 6 250 
Нервни болести 1,75 1 050 1 838 5 514 8 204 8 000 
Нефрология 0 0 0 0 0 0 
Ортопедия 1 1 050 1 050 3 150 5 279 5 100 
УНГ 1,75 1 050 1 838 5 514 4 403 4 400 
Очни болести 2 1 050 2 100 6 300 9 108 9 100 
Детски болести 2 1 050 2 100 6 300 3 167 3 120 
Психиатрия 0,5 1 050 525 1 575 431 450 
Гастроентерология 1 1 050 1 050 3 150 644 700 
Рентгенология 1,72 840 1 445 4 335 20 949 17 000 
Урология 0,25 1 050 263 789 1 017 900 
Физиотерапия 1 840 840 2 520 3 144 3 100 
Хирургия 1,75 1 050 1 838 5 514 7 358 7 000 
Вътрешни болести 0,25 1050 263 789 8 357 7 500 
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Съдова хирургия 0,5 1050 525 1 575 518 500 
Общо 22,92   71 280 93 970 86 820 

 

 
На фона на увеличаване на цените на услугите, договорени с НЗОК, и 

намаляване обема на отпусканите финансовите средства за медико - диагностичната 

дейност от НЗОК през настоящата година, независимо от увеличения брой прегледи и 

изследвания, пренасочване по медицински показания  на част от тях към звена извън 

диагностично-консултативния център (микробиологични и хистологични лаборатории, 

скенер, ЯМР) и редуциране броя на параклиничните изследвания при диспансерната 

дейност, намаляването на медико-диагностичната дейност през 2022г. ще е за сметка 

основно на образна диагностика, което ще се дължи на спад на търсене на услугата 

„Рентгеново изследване на гръден кош и бял дроб“, свързана с КОВИД-19. Планираме 

обема на дейност в рамките на 50 000 клинико - лабораторни и 17 000 рентгенови  и 

образни изследвания (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Планирани клинико - лабораторни и рентгенови изследвания 

2022г. 

 
Стриктно спазване на медицинските стандарти за работа в клинична 

лаборатория и рентген, разширяване на обхвата и системно провеждане на качествен 

външен лабораторен контрол с оглед поддържане на високо ниво на качеството на 

клинико - лабораторните изследвания и надеждността на получените резултати, 

подобряване на квалификационното равнище на служителите в рентгена, системното 

провеждане на контрол на качеството и обновяването на образната апаратура са 

№ Звена 

Брой отчетени 
изследвания 

 
2021г. 

Брой планирани 
изследвания 

 
2022г. 

1. Клинична 
лаборатория 56 087 50 000 

2. Рентген 20 949 17 000 
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основни фактори за подобряване на  работата на медико – диагностичните звена в 

лечебното заведение. 

И през 2022г. ще  продължават да влияят на лечебното заведение следните 

основни проблеми: 

1. Предстоящи реформи в областта на здравеопазването на общинско и 

държавно равнище, засягащи и условията, при които ще функционира лечебното 

заведение. 

2. Към момента отчетливо лимитиране на специализираните дейности от 

НЗОК с частично негативно отражение върху дейността на дружеството. 

3. Ограничени възможности за използуване на източници, извън НЗОК на 

финансиране, здравноосигурителните дружества ограничават търсенето на 

специализирана медицинска помощ, откриват собствени медицински центрове за 

извънболнична помощ, фирмите се въздържат от провеждане на специализирани 

профилактични прегледи по линията на трудовата медицина, прехвърляне на 

профилактични и диспансерни функции от специалистите към ОПЛ, обосновано от 

съществуващата  нормативната база. 

4. Силно ограничаване на диспансерната дейност на специалистите в 

извънболничната помощ, особено в кардиологичната и ендокринологична патология, 

чрез нормативните актове на МЗ, с необосновано разширяване на диагностичните и 

лечебни функции на ОПЛ при социално значимите заболявания за сметка на 

специалистите. 

Въз основа на очаквания брой пациенти, броя на консултативните вторични и 

диспансерни прегледи и консултациите между специализираните кабинети, през 2022 г. 

се предвижда приходите от медицински услуги, предоставени от лечебното заведение 

да възлизат на 1 360 хил.  лв., от които по договор с НЗОК 1 100 х. лв., разпределени по 

отделни звена със следната структура:  специализирани кабинети – 890 х. лв.; рентген – 

120 х. лв.; клинична лаборатория – 90 х. лв. 

През 2022 г. планираните приходи от потребителски такси и платени 

медицински услуги са в размер на 245 х. лв., от договори за медицински услуги – 15 х. 

лв. Приходите от отдадени под наем помещения на наематели, с покриване на 
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изразходваните консумативи се изчисляват на поне 190 х. лв. Общият размер на 

финансовите постъпления за 2022 г. се предвижда да достигне не по-малко от 1 550 х. 

лв. (Таблица № 3). На база на очакваните приходи се планират 917 х. лв. разходи за 

заплати и 169 х.  лв. за социално и здравно осигуряване на персонала. Очакваните 

разходи на материали и външни услуги през прогнозната година са 254 х. лв. 

Очакваните разходи за амортизация 2021 г. се очаква да са в размер на 119 х. лв. 

Финансовите разходи се прогнозира да не надхвърлят 3 х. лв. 

Прогнозираният икономически резултат за 2022 г. се изразява със счетоводна 

печалба от 8 х. лв.  

Таблица 3. План 2022 г. (хил. лв.)  

№ по 
ред   ПЛАН 2022 г.  

I. ПРИХОДИ 1 550 
1 СЗОК 1 100 
  в т. ч.:   
  Специализирани кабинети 890 
  Рентгеново отделение 120 
  Клинична лаборатория 90 
2 Дирек. плащания 245 
3 Договори с фирми и ЗОД 15 
4 Продажба на ДМА   
5 Приходи от финансиране   
6 Други приходи   
7 Наеми 190 
II. РАЗХОДИ 1 542 

1 Заплати на персонала нает по труд. дог; управл. и 
контрол; НПВЗ 917 

2 Социални и здравни осигуровки 169 
3 Материали 148 
4 Външни услуги 106 
5 Аморт. отчисления 119 
6 Други 80 
7 Финансови разходи 3 
  Счетоводна печалба 8 
  Разходи за данъци 1 
  Балансова печалба 7 

    

30.03.2022 г.   Управител:      Гл. счетоводител: 

                                               Д-р Лили Иванова    Ивайло Николов 
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