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Годишен обобщен доклад 

за резултатите от дейността 

на общинските публични предприятия на община Благоевград 

за 2021 година 

Годишният обобщен доклад е изготвен в изпълнение чл.66, ал.2 от Правилника за 

прилагане на Закона за публичните предприятия, въз основа на информацията която се 

съдържа в годишните финансови отчети на общинските търговски дружества – публични 

предприятия към 31.12.2021г.  

Публичните предприятия на община са всички търговски дружества с над 50 на сто 

общинско участие в капитала или дъщерните им дружества, ако чрез тях общината 

контролира повече от 50 на сто от дяловете/акциите с право на глас или по друг начин 

упражнява доминиращо влияние. 

І. Предмет на дейност,  стойност и структура на капитала на община Благоевград 

в общинските публични предприятия през 2021 г. 

В таблицата са показани общинските публични предприятия с над 50 на сто общинско 

участие в капитала през 2021 година: 

№

№ 

 

Наименование на 

публичното 

предприятие 

Предмет на дейност Размер на 

записания 

капитал 

/ лева/ 

Размер на 

общинското 

участие 

/%/ 

1 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

"Биострой" ЕООД 

1.Услуги по 

сметосъбиране и 

сметоизвозване на 

територията на 

община Благоевград; 

2. Услуги по 

озеленяване в града; 

3. Зимно поддържане 

на пътната мрежа в 

града; 

 

3 

 

 

 

 

325180 

 

    

 

 

 

 

 

100 

2 

 

 

2 

 

 

 

"Пазари" ЕООД 

Стопанисване, 

управление и 

поддръжка на 

недвижими имоти и 

съоръжения - 

общинска 

собственост 

 

 

 

673000 

 

 

 

100 

 

 

3 

 

 

"Паркинги и гаражи - 

Благоевград" 

ЕООД 

Инвестиране, 

изграждане, 

експлоатация, 

стопанисване и 

 

 

5000 

 

 

100 



2 

 

поддържане на 

паркинги, гаражи и 

места за паркиране в 

Благоевград - 

общинска 

собственост. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

"Благоевград инвест 

2016" ЕООД 

Извършване на 

независим 

строителен надзор,  

инвеститорски и 

технически контрол в 

проектирането и 

строителството,  

изготвяне на оценки,  

консултантски 

услуги. 

 

 

 

 

 

5000 

 

 

 

 

 

100 

 

5 

 

"Общински футболен 

клуб "Пирин“ ЕООД 

Създаване на 

професионални, 

аматьорски  и детско-

юношески отбори  

по футбол. 

 

1000 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

„Арт Стейдж енд Фест“ 

ЕООД 

Организиране и 

провеждане на 

всички видове 

културни 

мероприятия, 

подпомагащи 

развитието на 

творческата дейност 

и осъществяване на 

политиката на 

община Благоевград 

в областта на 

културата, изкуството 

и образованието. 

      

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 
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"Специализирана 

болница за активно 

лечение по онкология 

"Св. Мина"Благоевград“ 

ЕООД 

Активно издирване, 

диагностициране, 

периодично 

наблюдение и 

лечение  на болни с 

онкологични 

заболявания. 

 

 

5721060 

 

 

100 

 

 

8 

"Специализирана 

болница за активно 

лечение на 

пневмо-фтизиатрични 

заболявания 

Активно издирване , 

диагностика, лечение, 

периодично 

наблюдение и 

рехабилитация на 

 

 

58680 

 

 

100 
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Благоевград" ЕООД болни от туберкулоза 

и хронични 

неспецифични 

белодробни 

заболявания. 

 

 

9 

 

"Център за психично 

здраве - Благоевград" 

ЕООД 

Спешна 

психиатрична помощ, 

диагностика и 

лечение на лица с 

психични 

разстройства. 

 

 

115760 

 

 

100 

 

10 

 

"Медицински център 1-

Благоевград" ЕООД 

Осъществяване на 

специализирана 

извън болнична 

медицинска помощ. 

 

195030 

 

100 

 

Към 31.12.2021г  община Благоевград е едноличен собственик на капитала на десет  

търговски дружества с ограничена отговорност, от които четири лечебни заведения, 

преобразувани  по реда на Закона за лечебните заведения в търговски дружества със 

заповед на Министъра на здравеопазването.  

От тях един медицински център, един център за психично здраве и две лечебни 

заведения за болнична помощ – специализирани болници за активно лечение. 

Общият размер на записания капитал на търговските дружества със сто процента 

общинско участие възлиза на 7 099 810 лева. 

Чрез едноличните търговски дружества община Благоевград осъществява стопанска 

дейност, изпълнява политиката си в сферата на здравеопазването и културата, и предоставя 

услуги на населението от обществен интерес. 

ІІ. Финансово и оперативно състояние на общинските публични предприятия за 

2021 г. 

Съгласно критериите, заложени в чл.19 от Закона за счетоводството,  общинските 

публични предприятия към 31.12.2021 г се определят в следните категории: 

 

1. Микропредприятия - 6 броя, в т.ч.:  

- "Пазари" ЕООД;  

- "Паркинги и гаражи - Благоевград" ЕООД; 

- "Благоевград инвест 2016" ЕООД; 

- "Общински футболен клуб "Пирин“ ЕООД; 

- „Арт Стейдж енд Фест“ ЕООД; 

- "Медицински център 1-Благоевград" ЕООД; 

 

  2.     Малки предприятия -  4 броя, в т. ч.: 

- „Биострой“ ЕООД;  

- „Специализирана болница за активно лечение по онкология "Св. 
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Мина"Благоевград“    ЕООД; 

- "Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични 

заболявания Благоевград" ЕООД; 

- "Център за психично здраве - Благоевград" ЕООД 

 

Годишните финансови отчети на две от дружествата - „Биострой“ ЕООД и  „СБАЛО 

"Св. Мина" Благоевград“ ЕООД подлежат и са заверени от регистрирани одитори,  съгласно 

изискванията на чл.37 от Закона за счетоводството за задължителен независим одит на 

годишните финансови отчети. 

Одитните доклади на двете дружества показват, че финансовите им отчети към 

31.12.2021 г. представят достоверно финансовото  състояние  на дружествата във всички 

съществени аспекти на дейността на същите. 

Общинските публични  предприятия, приключили отчетната година с положителен 

финансов резултат – печалба, внасят  дивидент от печалбата за община Благоевград, 

съгласно чл.52 ал.1 от Наредба за учредяване и упражняване  правата на община 

Благоевград в публични предприятия, търговски дружества с общинско участие в капитала, 

участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност. 

Дружествата, реализирали печалба през 2021 г. и които следва да отчислят  дивидент  

за общината са: „Биострой“ ЕООД, "Общински футболен клуб "Пирин“ ЕООД и „Арт 

Стейдж енд Фест“ ЕООД.   

 На основание Наредбата, едноличните търговски дружества - лечебни заведения са 

освободени от отчисляване и внасяне на дивидент за общината.  

Показатели за измерване на финансовите и нефинансовите цели са постигнатите 

стойности на приходи, разходи, финансов резултат; коефициент на рентабилност на 

приходи от продажби, коефициент на рентабилност на собствения капитал, коефициент на 

рентабилност на пасивите, коефициент на ефективност на разходите, коефициент на 

ефективност на приходите, коефициент на обща ликвидност, коефициент на бърза 

ликвидност, коефициент на незабавна ликвидност, коефициент на абсолютна ликвидност, 

коефициент на финансова автономност и коефициент на задлъжнялост 

В приложената справка Приложение №1 към настоящия доклад са отразени 

показателите за финансовото състояние на общинските дружества за 2021г. 

 

ІІ.1.  „Биострой“ ЕООД  

 

Капитал и предмет на дейност 

 

Дружеството е основано през 1992 година като еднолично дружество с ограничена 

отговорност по ФД 2802/1992г  на Благоевградски окръжен съд с предмет на дейност: 

Ремонтно, парково и инженерно строителство, автомобилни превози в страната и чужбина, 

вътрешна и външна търговия с всички видове стоки извън забранените със закон, бартерни, 

комисионни, реекспортни и други специфични сделки, представителство и агентство на 

наши и чуждестранни търговци и фирми, поддържане и чистота. 

Основната дейност на “Биострой” ЕООД е свързана с изпълнение на  политиката на 

община Благоевград по отношение на комунално-битовото обслужване на населението на 

територията на общината, поддържане на депата на територията на общината, озеленяване 

на градската среда и зимното поддържане на пътната мрежа.  

 

Регистрираният капитал на дружеството е 325 180 лева, разпределен на 32518 дяла с 

номинална стойност 10 лева. Капиталът е 100 % собственост на община Благоевград.  
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Дружеството е свързано лице с община Благоевград и Евробетон JV. 

„Биострой“ ЕООД  притежава 49% от Евробетон JV, регистрирано в Република 

Северна Македония, като преносната стойност на инвестицията е в размер на 2450 лева. 

 През 2021 година дружеството няма реализирани сделки с Евробетон JV. 

 

Трудови ресурси 

 

Дружеството се управлява от Управител, като през отчетния период няма промяна на 

Управителя.  Управител на „Биострой“ ЕООД гр. Благоевград  е инж. Васил Борисов Бачев. 

 

Средно списъчният състав на персонала на “Биострой” ЕООД през 2021 г. е 304 човека,  

разпределени по категория персонал и средства за работни заплати, както следва:  

Категории персонал Средно списъчен 

брой 

Годишен размер 

на средствата за 

работна заплата 

/лева/ 

Средна месечна 

заплата на едно 

лице /лева/ 

Ръководител 1 25405 2117,00  

Специалисти 4 66497 1385,35 

Техници и приложни 

специалисти 

5 60880 1014,67 

Помощен 

административен 

персонал  

4 55853 1163,60 

Персонал,зает с услуги 

за населението 

2 15700 654,17 

Квалифицирани 

работници  

24 250957 871,38 

Оператори на машини 46 519519 941,16 

Професии, 

неизискващи 

специална 

квалификация  

218 1997335 763,51 

Общо: 304 2980293 816,97 

Численост, средства за 

раб.заплати и СМРЗ на 

едно лице, без 

възнаграждението на  

управителя 

303 2954888 812,68 

 

Възнаграждението на управителя  през 2021 година е определено със заповед от Кмета 

на общината. 

СМРЗ на едно заето лице, без възнаграждението на управителя,  е 812,68 лева.  

 

Видно от таблицата за  структурата и СМРЗ на персонала, 72 % от длъжностите в 

дружеството са  определени за професии, за които не се изисква квалификация. 

 

През 2021 г. от фонд СБКО са изплатени целеви награди на персонала в размер на 108 

хил. лева. 
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Финансово състояние 

 
Структурата на баланса на “Биострой” ЕООД за 2021г. спрямо 2020 г. е отразена в 

таблица №1: 

                  Таблица №1 /хил. лв./ 

№ 

по 

ред 

Наименование 2021 г. 2020 г. 

 Актив   

А Дълготрайни активи 684 722 

1. Нематериални 1 3 

2. Материални 674 710 

3. 

Дългосрочни финансови 

активи 2 2 

4. Отсрочени данъци 7 7 

Б Краткотрайни активи 1230 2611 

1. Материални запаси 70 71 

2. Вземания 1153 2518 

3. Парични средства 7 22 

В Разходи за бъдещи периоди 0 4 

 Пасив   

А Собствен капитал 950 842 

1. Записан капитал 325 325 

2. Резерви 365 365 

3. Натрупана печалба /загуба/ от 

минали години 

49 36 

4. Текуща печалба /загуба/ 211 116 

Б Провизии и сходни задължения   

 Задължения 795 2317 

1. Дългосрочни задължения 0 67 

2. Краткосрочни задължения 795 2250 

В Финансирания 169 178  
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Структура на отчета за приходи и разходи за 2021г. спрямо 2020 г. е отразена в 

таблица №2: 

Таблица № 2 /хил. лв./ 

№ 

по 

ред 
Наименование 2021 г. 2020 г. 

I. Приходи общо: 7543 7495 

1. 

Приходи от оперативна  дейност, в 

т. ч.: 

7532 7495 

1.1 Нетни приходи от продажби  

и услуги 

7532 7483 

1.2 Финансови приходи   

1.3 Други приходи 11 12 

 в т.ч. п/ди от финансирания 11 9 

II. Разходи общо: 7332 7379 

1. 

Разходи за оперативна дейност, 

 в т.ч.: 7332 
7379 

1.1 Суровини и материали 1150 1034 

1.2 Външни услуги 1863 2652 

1.3 Разходи за възнаграждения 3322 2791 

1.4 Разходи за осигуровки 629 551 

1.5 Разходи за амортизации 168 154 

1.6 Други разходи 163 163 

1.7 Финансови разходи 9 16 

1.8 Разходи за данъци 28 18 

III. Финансов резултат: 211 116 
 

През 2021 година реализираните приходи от оперативна дейност в дружеството са 

7 543 хиляди лева. 

 Получени от Община Благоевград приходи за извършените услуги по сметосъбиране, 

сметоизвозване, озеленяване и други са 7505 хиляди лева, което представлява 99,65% от 

общите приходи на дружеството.  

Разходите за оперативната дейност на дружеството възлизат на 7 332 хил. лева.  

С най-голям дял са разходите за възнаграждения и осигурителни  плащания за персонал 

в размер на  3951 хил. лева, или 54 % от  разходите за оперативна дейност; разходи  за 

външни услуги - 1863 хил. лева, или 25 % от общите разходи и за суровини и материали – 

1150 хил. лева, което e 16 %  в общия размер на разходите. 

Задълженията на дружеството към 31.12.2021 г. са в размер на 795 хил. лева, в т. ч. към 

доставчици – 222 хил.лв. и към персонала за заплати и данъчни и осигурителни плащания - 

471 хил.лв.  

Вземанията на дружеството към 31.12.2021 г. са в размер на 1 153 хил. лева, в т. ч. от 
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доставчици – 6 хил. лева и от община Благоевград -1 141 хил. лева. 

Натрупаната печалба в дружеството в началото на отчетния период е 49 хил. лева, а 

реализираната печалба за 2021 година  е в размер на 211 хил. лева, при 116 хил.лева за 2020 

година. 

Дивидентът от печалбата на „Биострой“ ЕООД  за 2021 г., който следва да се отчисли   

за община Благоевград, е в  размер на 104 хил. лева. 

 

Перспективи за развитие 

 

През 2021 г. с  решения  на  Общински съвет Благоевград от 26 ноември са създадени  

Общинско предприятие „Чистота Благоевград“ с предмет на дейност   „Сметосъбиране, 

сметоизвозване на битови отпадъци; експлоатация на депо за инертни отпадъци;  

почистване - ръчно и машинно на уличната мрежа и снегопочистване на уличната мрежа 

при зимни условия“,   и  Общинско предприятие „Озеленяване Благоевград“ с  предмет  на 

дейност „Изграждане на новопроектирани зелени площи; доставката на посадъчен материал 

и изпълнение на всички посадъчни работи;  реконструкция на съществуващи зелени площи; 

издаване на експертно становище на растителността и др.“. 

В изпълнение на гореописаните  решения на Общински съвет Благоевград, 

изпълняваните от „Биострой“  ЕООД  дейности по почистване, озеленяване и зимно 

поддържане на уличната мрежа ще се извършват от новосъздадените общински 

предприятия, съответно и персоналът, зает с тези дейности също ще премине в 

новосъздадените общински предприятия.  

През 2022 г. „Биострой“  ЕООД  ще осигурява техническото обслужване на 

гореописаните дейностите други ремонтни дейности, възлагани от община Благоевград.  
 

ІІ.2.  "Пазари" ЕООД 

 

Капитал и предмет на дейност 

 

Търговско дружество „Пазари”ЕООД е учредено като еднолично търговско дружество 

с решение на Общински съвет Благоевград  от 23.03.2000 година и е правоприемник на  

общинско предприятие „Общински пазари”. 

Предметът на дейност на дружеството е стопанисване, управление и поддържане на 

недвижими имоти и съоръжения – собственост на дружеството, находящи се на общински 

пазари на територията на Община Благоевград, складови сделки, стоков контрол, покупка, 

строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаването им под наем и продажба. 

 

Капиталът на дружеството се формира от непарична вноска, която включва всички 

дълготрайни активи по баланса към 31.12.1999 г. на общинско предприятие „Общински 

пазари”,  на стойност 177000 лева, разпределен на 1 770 /хиляда седемстотин седемдесет/ 

дяла с номинална стойност 100 /сто/ лева.  

 През 2006 г. с Решение № 1593/20.06.2006 г. на Общински съвет Благоевград, 

капиталът на дружеството е увеличен от 177 хил. лева  на 1153442 /един милион сто 

петдесет и три хиляди четиристотин четиридесет и два лева/. 

 През 2014 г. Общински съвет  Благоевград със свое решение намалява капитала на 

„Пазари“ ЕООД  от 1 153 хил.лева  на 673 000 /шестотин седемдесет и три хиляди/ лева.   
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Трудови ресурси 

 

Дружеството се управлява от Управител, като през отчетния период няма промяна на 

Управителя.  Управител на „Пазари“ ЕООД гр. Благоевград  през 2021 г. е Юри Воев.  

Средно списъчният състав на персонала на „Пазари” ЕООД е 6 човека /вкл. 

управителя/, разпределен по категория персонал и средства за работни заплати, както 

следва: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възнаграждението на управителя през 2021 г. е определено със заповед на Кмета на 

общината.  

Средната месечна работна заплата на едно заето лице, без възнаграждението на  

управителя, е в размер на 1005,98 лева. 

 

 През 2021 г. в дружеството са изплатени парични средства  на всяко заето лице от  

персонала за социално-битови нужди в общ размер на 18 229 лева  от  фонд СБКО. 

 

С решение на общото събрание на дружеството през 2021 г са изплатени парични 

награди на персонала,  в общ размер на 10740 лева. 

 

 

 

 

 

 

Категории персонал 

 

Средно 

списъчен 

брой 

Годишен 

размер  

на средствата 

за работна 

заплата /лева/ 

 

Средна месечна 

заплата на едно 

лице /лева/ 

Ръководител 1 22928 1910,00  

Специалисти 1 13653 1137,75 

Помощен 

административен 

персонал 

3 36511 1014,19 

Професии, 

неизискващи 

специална 

квалификация 

1 10195 849,58 

Общо: 6 83287 1156,76 

Численост, средства за 

раб.заплати и СМРЗ на 

едно лице, без 

възнаграждението на  

управителя 

 

5 

 

60359,00 

 

1005,98 
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Финансово състояние 

 

Структура на баланса на „Пазари” ЕООД за 2021г. спрямо 2020 г. е отразена в таблица 

№1: 

                                 Таблица №1 / хил. лв./ 

  № 

по 

ред 

Наименование 2021 г. 2020 г. 

 Актив   

А Дълготрайни активи 582 602 

1. Нематериални   

2. Материални 582 602 

Б Краткотрайни активи 186 201 

1. Материални запаси 3 3 

2. Вземания 14 10 

3. Парични средства 169 188 

В Разходи за бъдещи периоди 0 0 

 Пасив   

А Собствен капитал 747 788 

1. Записан капитал 673 673 

2. Резерви 138 138 

3. 
Натрупана печалба /загуба/ от 

минали  години 

-23  

4. Текуща печалба /загуба/ -41 -23 

Б Провизии и сходни 

задължения 
 

 

 Задължения 21 15 

В Приходи за бъдещи периоди  0 0 

 

Структура на отчета за приходи и разходи за периода 2021-2020 година е ,както следва: 

Таблица № 2 /хил. лв./ 

    № 

по 

ред 
Наименование 2021 г. 2020 г. 

I. Приходи общо: 160 163 

1. 
Приходи от оперативна дейност, 

в т.ч.: 160 
163 

1.1 Нетни приходи от продажби /услуги/ 160 
 

163 

1.2 Финансови приходи   
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1.3 Други приходи   

 в т.ч. приходи от финансирания   

II. Разходи общо: 201 186 

1. 
Разходи за оперативна дейност, 

в т.ч. 

201 
186 

1.1 Суровини и материали 1 2 

1.2 Външни услуги 41 49 

1.3 Разходи за възнаграждения 105 77 

1.4 Разходи за осигуровки 20 16 

1.5 Разходи за амортизации 21 30 

1.6 Други разходи 12 11 

1.7 Финансови разходи 1 1 

1.8 Разходи за данъци   

III. Финансов резултат: -41 -23 
 

 

През 2021г. „Пазари“ ЕООД гр. Благоевград   приключва отчетната година с финансова 

загуба в размер на 41 хил. лева, като натрупана загуба в началото на отчетния период е 23 

хил. лева. 

       Отрицателният финансов резултат се дължи на намалените цени на наемите по 

сключените договори с наемателите през 2020 г.  

        През 2020 г., поради изтичане на срока на договорите с наемателите, е проведен търг, 

на който по предложение на Икономическа комисия към ОБС Благоевград началните 

тръжни цени са намалени с повече от 20 %,  поради влошената икономическа обстановка в 

страната, свързана с пандемията, предизвикана  от Ковид 19.  

Реализираните приходите от  наеми през 2021 г. са в размер на 160 хил. лева, като през 

2020 г. приходите от тях  са  163 хил. лева, а през 2019 г. постъпленията от наеми в 

дружеството са 200 хил. лева. 

Разходите за издръжка на дружеството  през 2021 г. са в размер на  200 хил. лева. За 

сравнение разходите за издръжка през 2020 г. са 186 хил.лева и 172 хил. лева през 2019 г. 

 

С най-голям относителен дял са разходите за възнаграждения и осигурителни 

плащания, които през 2021 г. са 125 хил. лева, или 62,5 % от общите разходи в дружеството.  

За сравнение през 2020 г. разходите за възнаграждения и осигурителни плащания са 93 

хил. лева, или 50 % от общите разходи. 

Останалите разходи са относително постоянни. Основните разходи в дружеството, 

извън разходите за възнаграждения и осигурителни плащания, са разходите за външни 

услуги  по сключени договори, които са 41 хил. лева.  

Основните разходи са по договор  с „Монолитстрой - Чорбаджийски, Байкушев“ ООД  

за ел.енергията на сградата на Централен покрит пазар, за поддръжка на пожаро 

известителната система, за охраната на сградата, както и наем за санитарно помещение, 

като за 2021 г. начислените  суми по договора са 33712 лева. 
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   Перспективи за развитие 

 

С цел подобряване на финансовото състояние на Пазари ЕООД,  през  2022 г.  в  

дружеството се предвижда да  бъдат предприети следните мерки: 

 

1. Оптимизиране на разходите;  

2. Преразглеждане на договора с „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев“ ООД  с 

цел намаляване на разходите  за охрана. При необходимост и прекратяване на посочената 

услуга и вземане на решение за алтернативни методи. 

3. Намаляване на разходите за осветление – смяна на осветителните тела с 

енергоспестяващи. 

4. Преразглеждане на договорите с мобилни и интернет доставчици за по-добри 

планове. 

5. Актуализиране на наемната цена по договорите с наематели съгласно чл.21 ал.3 от 

Договора / Наемната цена се актуализира автоматично на всяко полугодие съобразно 

инфлационния индекс, определен от НСИ и обявен в държавен вестник/. 

6. Активна реклама в социалните мрежи за привличане на нови наематели и клиенти. 

7. Активна реклама на незаетите обекти на дружество „Пазари“ ЕООД – места и маси в 

ЦПП, павилиони и други, чрез изтъкване на предимствата им като местоположение и 

наемна цена, конкурентна на сходни обекти отдавани под наем в района. 

8. Подобряване инфраструктурата на открития пазар със съдействието на Община 

Благоевград, изграждане на чешма, поддържане на тоалетна и други. 

9. При много висок ръст на инфлация Общински съвет гр.Благоевград да актуализира 

таксата за ползване на открития пазар. 

 

 

ІІ.3.  "Паркинги и гаражи - Благоевград" ЕООД 

 

  Капитал и предмет на дейност 

 

 „Паркинги и гаражи – Благоевград“ ЕООД е основано и вписано в Търговския 

регистър към Агенция по вписванията през 2008 год. като  еднолично дружество с 

ограничена отговорност, с Решение № 90 от 24.04.2008 г. на Общински съвет – 

Благоевград. 

Предметът на дейност на дружеството е инвестиране, изграждане, експлоатация, 

стопанисване и поддържане на паркинги, гаражи и места за паркиране в Благоевград - 

общинска собственост, отдаване под наем на места за паркиране, дейности, свързани с 

обслужване на паркингите. 

Регистрираният основен капитал на дружеството е 5000 лв., разпределен на  100 дяла с 

номинална стойност на един дял 50 лв. Номиналната стойност на внесените (платените) 

дяловете е 100%.  Капиталът на дружеството е 100 % собственост на община Благоевград. 

 През 2021 г. не са настъпили промени в  регистрирания капитал и в собствеността на 

капитала. 

 

Трудови ресурси 

 

Дружеството се управлява от Управител, като през отчетния период Управител на 

„Паркинги и гаражи - Благоевград“ ЕООД през 2021 г. е инж. Васил Атанасов. 
 

Средносписъчният състав на персонала на „Паркинги и гаражи - Благоевград ” ЕООД е 

44 човека /вкл. управител/, разпределени по категория персонал и средства за работни 
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заплати, както следва: 

Категории персонал Средно 

списъчен 

брой 

Годишен размер 

на средствата за 

работна заплата 

/лева/ 

Средна месечна 

заплата на едно 

лице /лева/ 

Ръководител 1 24083 2007,00  

Специалисти 1 15402 1283,5 

Техници и приложни 

специалисти 

1 11065 922,08 

Помощен 

административен 

персонал 

34 309460 758,48 

Машинни оператори  6 61487 853,99 

Професии, 

неизискващи 

специална 

квалификация 

1 1713 142,75 

Общо: 44 423210 801,53 

Численост, 

средства за раб.заплати 

и СМРЗ на едно лице, 

без възнаграждението 

на управителя 

43 399127 773,50 

 

Възнаграждението на управителя през 2021 г. е определено със заповед на Кмета на 

общината.  

Средната месечна работна заплата на едно заето лице, без  възнаграждението на 

управителя, е в размер на 773,50 лева. 

 През 2021 г. са изплатени средства в размер на 47983 лева  от  фонд СБКО на 

основание  Вътрешни правила за работна заплата, утвърдени от Управителя, като за всеки 

присъствен ден на всеки служител и управителя се изплащат по 5 лева режийни разходи. 

През 2021 г. са изплатени 1 335 лева на лице, назначено на граждански договор за 

извършване на ежедневни пред пътни медицински прегледи на шофьорите. 

 

Финансово състояние 

 Структурата на баланса на “Паркинги и гаражи - Благоевград” ЕООД за периода 2021 

година спрямо 2020 година е отразена в таблица №1. 

Таблица №1 хил. лв. 

№ по ред Наименование 2021 г. 2020 г. 

 Актив   

А Дълготрайни активи 10 14 

1. Нематериални   
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2. Материални 9 13 

3. Отсрочени данъци 1 1 

Б Краткотрайни активи 41 52 

1. Материални запаси 3 5 

2. Вземания 3 5 

3. Парични средства 35 42 

В Разходи за бъдещи периоди 4 31 

 Пасив   

А Собствен капитал -51 -7 

1. Записан капитал 5 5 

2. Резерви 26 26 

3. 

Натрупана печалба /загуба/ от 

минали години -39 32 

4. Текуща печалба /загуба/ -43 -71 

Б Провизии и сходни 

задължения 
  

 Задължения 80 83 

В Приходи за бъдещи периоди и 

финансирания 

26 
22 

 

 

Структура на отчета за приходи и разходи за 2021 година спрямо 2020 година е, както 

следва: 

Таблица № 2 /в хил. лв./ 

№ по 

ред 
Наименование 2021 г. 2020 г. 

I. Приходи общо: 638 606 

1. 

Приходи от оперативна  дейност,  

в т.ч.: 
638 

606 

1.1 Нетни приходи от продажби и 

услуги 

633 581 

1.2 Финансови приходи   

1.3 Други приходи 5 25 

 в т.ч. приходи от финансирания   

II. Разходи общо: 681 677 

 Разходи за оперативна дейност, в 

т.ч. 

681 677 

1. Суровини и материали 29 43 

2. Външни услуги 64 80 

3. Разходи за възнаграждения 439 410 

4. Разходи за осигуровки 143 137 
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5. Разходи за амортизации 4 4 

6. Други разходи 1 1 

7. Финансови разходи 1 1 

8. Разходи за данъци 0 1 

III. Финансов резултат: -43 -71  

През 2021 година дружеството е реализирало приходи от основна дейност - продажба 

на услуги,  в размер  633 хил. лева, което е  99,22 % от общата сума на приходите. 

Приходите  от продажби по вид на предоставени услуги и дейности са от: 

• деблокиране на устройство “Скоба”    - 22 хил.лева ;  

• почасово паркиране в паркинг     - 104 хил.лева; 

• започнало репатриране на МПС и репатрирано МПС   -  12 хил. лева; 

•  паркиране в синя зона      - 221 хил. лева;  

•  месечен служебен абонамент в синя зона   -  24 хил. лева; 

•  месечен служебен абонамент на паркинг              -  15 хил. лева ;  

• годишен служебен абонамент в синя зона   -  40 хил.лева;  

• годишен служебен абонамент на  паркинг   -  19 хил.лева;  

• СМС паркиране        - 167 хил. лева; 

•  талони от 1 лев       -     9 хил. лева. 

  

Реализираните приходи от продажби и услуги от осъществяваната  дейност са с 52 хил. 

лева повече спрямо  2020 година, които са в размер на  581 хил.лева . 

Разходите за оперативната дейност на дружеството възлизат на 681 хил. лева.  

С най-голям дял от разходите за оперативна дейност са разходите за възнаграждения и 

осигуровки на персонала – 582 хил. лева, което е 85 % от общите разходи. 

За сравнение разходите за оперативна дейност през 2020 г са в размер  720 хил. лева, 

като в това число разходите за възнаграждения и осигуровки са 546 хил. лева. 

В резултат на реализираните приходи и разходи, дружеството приключва 2021 година 

със загуба в размер на 43 хил. лева. 

Финансовият резултат на “Паркинги и гаражи - Благоевград” ЕООД за последните три 

години е както следва: 

• 2019 г. – текуща печалба в размер на  27 хил. лева; 

• 2020 г. -  текуща загуба в размер на  70 хил. лева и натрупана печалба 32 хил. лева; 

• 2021 г. – текуща загуба в размер на 43 хил. лева и натрупана загуба 39 хил. лева. 

Перспективи за развитие 

 

Краткосрочни  цели на  “Паркинги и гаражи - Благоевград” ЕООД : 

• Разширяване на предприятието; 

• Създаване на по-добър имидж. 

• Достигане на добра печалба. 

• Изграждане на множество контакти и лични отношения с граждани,  

управители на български фирми, които биха били потенциални клиенти. 
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• Задоволяване на потребителското търсене и нуждите на клиентите. 

 

Част от бъдещите цели на предприятието е да се  внедри нова 

иновационна електронна система за обслужване на гражданите паркиращи в 

синята зона, като целта е да се постигне: 

• По - бързо и качествено осъществяване на работния процес; 

• Бързо осъществяване на комуникация между служителите; 

• По - висок контрол;  

• По - бърза реакция на мобилните екипи;  

• Спестяване време при комуникация между диспечери и екипи; 

• Лесно осъществяване на необходимите на дружеството справки;  

 

Дружеството също така включва в бъдещите си финансови и нефинансови цели: 

 

• да предоставя висококачествени услуги, които трайно да осигурят добро 

съотношение „качество – цена”; 

• да предложи увеличаване на таксите на услугите в дружеството; 

• да „изведе“ дружеството от дълбока загуба на висока печалба; 

• да удовлетворява изискванията и очакванията на своите клиенти и да увеличава броя 

на постоянните клиенти; 

• да отговаря на нуждите на клиентите, посредством технически нововъведения; 

• балансирано да удовлетворява всички заинтересовани страни – клиенти и персонал. 
 

 

 

ІІ.4.  "Благоевград инвест 2016" ЕООД 

 

Капитал и предмет на дейност 

 

“Благоевград инвест 2016” ЕООД е създадено с Решение № 125/26.02.2016г. на 

Общински съвет - Благоевград и е вписано в Търговския регистър на Агенцията по 

вписванията като  еднолично дружество с ограничена отговорност на 23.03.2016г.  

Предметът на дейност на дружеството е извършване на независим строителен надзор, 

инвеститорски и технически контрол в проектирането и строителството, изготвяне на 

оценки, консултантски услуги и експертизи, баланс на земни маси и рекултивация на 

терени, транспортиране, складиране и съхраняване на машини, съоръжения и други 

материали и изделия, учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти с 

изрично разпоредително решение на Общински съвет Благоевград, проектиране, 

строителство и строително-монтажни работи в областта на промишленото, гражданското и 

инфраструктурното строителство, инженерингова и търговска дейност по основния 

предмет на дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност, която по предмет и 

обем изисква воденето й да става по търговски начин, а когато има разрешителен режим 

или лиценз - след получаване на съответното разрешение / лиценз/. 

Едноличен собственик на капитала е Община Благоевград, основния  капитал на 

дружеството е 5000 /пет хиляди/ лева, разпределени в 100 дяла с номинална стойност  50 лв. 
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Трудови ресурси 

 

Дружеството се управлява от Управител,  като до 22.11.2021 год.  управител е  инж. 

Венцислав Василев Атанасов, а след тази дата  управител е инж. Илия Благоев Илиев,  

определен с решение на Общински съвет Благоевград.  

 

Средносписъчният състав на персонала на “Благоевград инвест 2016” ЕООД е 9,5 

човека /вкл. управител/, разпределени по категория персонал и средства за работни заплати, 

както следва: 

 

Категории персонал Среден списъчен 

брой 

Годишен размер 

на средствата за 

работна заплата 

/лева/ 

Средна месечна 

заплата на едно 

лице /лева/ 

Ръководител 1 28921.74 2410.15 

Висш 

административен 

персонал 

1 20457,25 1704,77 

Инженери 3,5 66301,94 1578,62 

Помощен персонал 4 51010,53 1062,72 

Общо: 9,5 166691,46 1462,21 

Численост, средства за 

раб.заплати и СМРЗ на 

едно лице, без 

възнаграждението на  

управителя 

 

8,5 

 

137769,72 

 

1350,68 

 

Месечното възнаграждение на управителя е определено със заповед на Кмета на 

общината.  

Средномесечното брутно трудово възнаграждение на едно лице, без възнаграждението 

на управителя,  е 1350,68 лв. 

 

През 2021 год. в дружеството са назначени  на  граждански договори пет броя   

специалисти –  инженери, като изплатените възнаграждения за в общ размер на 9250 лв. 

 

През 2021 г. са  изплатени социални разходи в размер на 9905 лв. / по 5 лв. на отработен 

ден на всяко лице/, по решение на Общото събрание на дружеството.  
 

 

 

 Финансово състояние 

 

Структурата на баланса на “Благоевград инвест 2016” ЕООД за 2021г. спрямо 2020 

година е отразена в таблица 1: 
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        Таблица №1 /хил. лева/ 

№ по ред Наименование 2021 г. 2020 г. 

 Актив   

А Дълготрайни активи 8 13 

1. Нематериални   

2. Материални 7 12 

3. Отсрочени данъци 1 1 

Б Краткотрайни активи 133 80 

1. Материални запаси   

2. Вземания 50 3 

3. Парични средства 83 77 

В Разходи за бъдещи периоди 1 1 

    

 Пасив   

А Собствен капитал -117 -76 

1. Записан капитал 5 5 

2. Резерви 16 16 

3. Натрупана печалба /загуба/ от 

минали години 

-97 95 

4. Текуща печалба /загуба/ -41 -192 

Б Провизии и сходни задължения   

 Задължения 259 170 

1. Дългосрочни задължения   

2. Краткосрочни задължения 259 170 

 Приходи за бъдещи периоди и 

финансирания 
0 0 

 

Структура на отчета за приходи и разходи за периода 2021 спрямо 2020 година е, 

както следва: 

Таблица № 2 хил. лв. 

.№ 

по ред Наименование 2021 г. 2020 г. 

I. Приходи общо: 239 99 

1. Приходи от операт, дейност 239 99 

1.1 в т ч.нетни приходи от продажби  и 

услуги 

238 97 

1.2 Финансови приходи   

1.3 Други приходи, в т.ч. 1 2 

 приходи от финансирания 1 2 
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II. Разходи общо: 280 291 

1. Разходи за оперативна  дейност, 

в т.ч.: 

280 291 

1.1 Суровини и материали 16 11 

1.2 Външни услуги 59 93 

1.3 Разходи за възнаграждения 159 140 

1.4 Разходи за осигуровки 40 38 

1.5 Разходи за амортизации 5 7 

1.6 Други разходи  1 

1.7 Финансови разходи 1 1 

1.8 Разходи за данъци   

III. Финансов резултат: -41 -192 

 

Основната дейност на дружеството се изразява в осъществяването на строителен 

надзор на обекти, изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на 

инвестиционни проекти, извършване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на 

строително-монтажни и ремонтни работи с възложител Община Благоевград.  

През 2021 г. приходите от оперативна дейност в дружеството са в размер на 239 хил. 

лева, като  основните приходи са от извършени услуги за строителен надзор – 185 хил. лв., 

услуги по изготвяне на комплексен доклад за оценка – 8 хил. лв., изготвяне на  работни 

проекти – 44 хил. лв./по тристранни договори/. 
Разходите за дейността са в размер на 280 хил. лева, като основните разходи на 

дружеството са за заплати и осигурителни плащания  на персонала в размер на 199 хил. 

лева, като  през 2020 г. за заплати и осигурителни плащания  на персонала са изразходвани 

178 хил. лева 

Разходите за външни услуги са в размер на 59 хил. лв., от които за сертификация по 

ИСО – 4 хил. лв., застраховки – 2 хил. лв., наем – 2 хил. лв., услуги по тристранен договор – 

42 хил. лв. 

Дружеството приключва отчетната 2021 г. с финансова загуба в размер на 41 хил. лв., 
при реализирана загуба през  2020 година в размер на 192 хил. лева. 

Натрупаната загуба в дружеството към 01.01.2021 година е 97 хил. лева. 

Перспективи за развитие 

 

През 2022 год. се очаква фирмата да сключи договори на стойност около 150 000,00 лв. 

с община Благоевград за изготвяне на комплексни доклади за оценка и осъществяване  на 

строителен надзор за обекти, включени в инвестиционната програма на община 

Благоевград, в т. ч реконструкции на В и К мрежи, изместване на водопровод, ремонт на 

дворно пространство на три броя дневни детски ясли, Камерна опера и Народно читалище 

„Н. Й. Вапцаров“ – ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност. 
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ІІ.5.  "Общински футболен клуб "Пирин“ ЕООД 

 

Капитал и предмет на дейност 

 

Общински футболен клуб „Пирин“ е еднолично дружество с ограничена отговорност, 

регистрирано  на 02.01.2013 г. в Агенцията по вписванията.  

 

Предметът на дейност на дружеството, съгласно съдебното решение е:  Създаване на 

професионални, аматьорски и детско-юношески отбори по футбол, извършване на 

подготовка на футболисти и организиране и администриране на участието им в 

републикански, зонални и областни първенства, както и в международни турнири по 

футбол, регистриране и прекратяване на състезателни права на футболисти, извършване на 

трансфери на футболисти, телевизионно и радио разпространение на спортни състезания, 

организирането или с участието на клуба, извършването на спортни услуги за гражданите, 

организиране на школи и курсове за учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност, 

изграждане и стопанисване на спортни облекла и съоръжения, подпомагане на заниманията 

на гражданите по футбол и организиран за практикуване на футбол, осъществяване на 

други дейности, които са свързани с подпомагане, насърчаване и развитие на футбола, 

осъществяване на тренировъчна и спортно-състезателна дейност по други видове спорт, 

осъществяване на тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност, 

изграждане, стопанисване и поддръжка на спортни съоръжения, развитие и популяризиране 

на физическото възпитание и спорта, организиране на спортни турнири, откриване и 

подпомагане на спортни таланти, както и всяка друга дейност, незабранена от българското 

законодателство в областта на спорта. 

През 2021г. "Общински футболен клуб "Пирин“ ЕООД осъществява дейности, 

свързани с организиране на спортно-състезателна дейност и подготовка на млади 

спортисти. 

Регистрираният основен капитал на дружеството е в размер на  1000,00 лева, 

разпределен на 100 дяла  с номинална стойност на един дял 10,00 лева, и е 100%  

собственост на община Благоевград. 

 

"Общински футболен клуб "Пирин“ ЕООД е свързано лице с Община Благоевград  и 

“Футболен  клуб Пирин” АД.  

"Общински футболен клуб "Пирин“ ЕООД притежава 25% от капитала на “Футболен  

клуб Пирин” АД 

 

Трудови ресурси 

 

Дружеството се управлява от Управител,  като до 15.09.2021 год. управител е  Венко 

Попов, а след тази дата  управител е Атанас Дафинов Дафинов,  определен с решение на 

Общински съвет Благоевград. 
 

 

Средносписъчен брой на персонала – 10 бр., разпределени по категорий  персонал  и 

средства за работни заплати е, както следва: 
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Категории персонал Средносписъчен 

брой персонал 

Годишен размер  

на средствата 

 за работна 

заплата /лева/ 

Средна месечна 

заплата на едно 

лице /лева/ 

Управител 1 30999 2583,25  

Управител магазин  0.5 4987 831,17 

Специалисти –

мениджър проекти 

1 32269 2689,08 

Приложен специалист 0,5 7222 1203,67 

Помощен 

административен 

персонал -организатор 

1 16324 1360,33 

Персонал, зает с 

услуги и охрана 

5 87869 1464,48 

Професии, 

неизискващи 

специална 

квалификация 

2 23129 963,71 

Общо: 11 201799 1681,66 

Численост, средства за 

раб.заплати и СМРЗ на 

едно лице, без 

възнаграждението на 

управителя 

10 170800 1423,33 

 

Възнаграждението на управителя през 2021 г. е определено със заповед на Кмета на 

общината. 

Средната месечна работна заплата на едно заето лице, без  възнаграждението на 

управителя, е в размер на 1423,33 лева. 

Финансово състояние 

 

Структурата на баланса на дружеството за 2021 година спрямо 2020 година е, както 
следва: 

 
 Таблица №1 хил. лв. 

№ по 

ред 

Наименование 2021 г. 2020 г. 

 Актив   

А Дълготрайни активи 94 114 

1. Нематериални 3 4 

2. Материални 55 74 

3. Финансови активи 12 12 

4. Отсрочени данъци 24 24 
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Б Краткотрайни активи 43 149 

1. Материални запаси 2 50 

2. Вземания 31 92 

3. Парични средства 10 7 

 Пасив   

А Собствен капитал -126 -199 

1. Записан капитал 1 1 

2. Резерви 0 0 

3. 

Натрупана  печалба  /загуба/  

от минали  години -200 -299 

4. Текуща печалба /загуба/ 73 99 

Б Провизии и сходни 

задължения 
0 0 

1. Провизии за пенсии 0 0 

В Задължения 63 95 

1. Дългосрочни задължения 0 0 

2. Краткосрочни задължения 63 95  
Г Приходи за бъдещи периоди и 200 367 

 

финансирания 
  

 

Структура на отчета за приходи и разходи за 2021 г. спрямо 2020 година е отразен в 

таблица №2:  

Таблица № 2 /хил.лева/ 

№ 

по 

ред 
Наименование 2021 г. 2020 г. 

I. Приходи общо: 711 1989 

1. 
Нетни приходи от продажби,   

в т.ч. от: 

253 268 

1.1. продукция 80 

 
205 

1.2. стоки 71 37 

1.3. услуги 102 26 

2. Други приходи, в т.ч. 458 1721 

2. Приходи от финансирания 458 1675 

II. Разходи общо: 638 1890 

1. Разходи за оперативна  дейност, 

 в т.ч. за: 

638 1890 

1.1 Суровини и материали 176 374 

1.2 Външни услуги 138 231 
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1.3 Разходи за възнаграждения 208 1026 

1.4 Разходи за осигуровки 40 158 

1.5 Разходи за амортизации 23 15 

1.6 Други разходи 52 83 

1.7 Финансови разходи 1 3 

1.8 Разходи за данъци 0 0 

III. Финансов резултат: 73 99 

 

Приходите  на дружеството за 2021 година са в размер на 711 хил. лева. 

Основните източници на приходи в "Общински футболен клуб "Пирин“ ЕООД са 

община Благоевград  и  „Футболен клуб „Пирин“ АД. 

През 2021 г. получената субсидия от община Благоевград е в размер на 211 хил. лева, 

постъпилите приходи от ФК „Пирин“ АД по сключен  договор за финансиране на 

дейността са в размер на 246 хил. лева и 36 хил. лева са приходите, постъпили  по 

Национална програма за преодоляване на последствията от епидемичната обстановка от 

Ковид-19.  

 

През 2021 година дружеството е реализирало приходи в размер на 253 хил. лева от 

продажба на стоки и услуги, в т. ч. приходи от общински поземлен имот – сграда с адрес 

ул. Васил Мечкуевски“ №24-А /„Зелена къща“/ – 80 хил. лева; от продажба на спортни 

стоки – 71 хил. лева и от услуги, свързани със спортната дейност -102 хил. лева. 

 

Разходите за  дейността  на дружеството през 2021 г. възлизат на 638  хил. лева.  

С най-голям дял са разходите за възнаграждения и осигуровки - 38% от разходите за 

дейността,  разходи за суровини и материали - 28% , разходите  за външни услуги са 22%  

от разходите за дейността и други разходи -12%. 

Дружеството приключва 2021 година с печалба в размер на 73 хил. лв., като 

натрупаната загуба  към 01.01.2021 г. е в размер на 200 хил. лева. 

 

Перспективи за развитие 
 

Дейността на дружеството е насочена предимно към обучение и развитие на млади 

таланти в областта на футбола и развиване на детско-юношеската школа. 

 

ІІ.6.  „Арт Стейдж енд Фест“ ЕООД 

 

Капитал и предмет на дейност 

 

„Арт Стейдж енд Фест“ ЕООД е основано през 2021 год. като еднолично дружество с 

ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 

 
Предметът на дейност на дружеството е: Организиране и провеждане на всички видове 

културни обществени мероприятия, подпомагащи развитието на творческата дейност и 

осъществяването на политиката на Община Благоевград в областта на културата, 

изкуството и образованието; Организиране и провеждане на социални мероприятия и 

инициативи; Организиране и провеждане на туристическа, туроператорска, тур агентска 

дейност, които включват организиране на туристически посещения на територията на 
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страната и извън нея, осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багажи, 

хотелско настаняване и логистика, визи и медицинска застраховка при пътувания в 

страната и чужбина; Покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, 

преработен или обработен вид в страната и чужбина; Продажба на рекламни материали и 

сувенири и други стоки; Кетъринг услуги; Организиране на тържества и развлекателни 

мероприятия; Търговско представителство и посредничество, агентство на български и 

чуждестранни физически и юридически лица; Сделки с интелектуална собственост; 

Импресарски услуги, както и всяка друга незабранена от закона дейност, която по предмет 

и обем изисква воденето й да става по търговски начин, а когато има разрешителен режим 

или лиценз – след получаване на съответното разрешение /лиценз/. 

 

Регистрираният основен капитал на дружеството е в размер на 100,00 лв., разпределен 

на 100 дяла с номиналната стойност на един дял 1,00 лев. и е собственост на община 

Благоевград 

 

Трудови ресурси 

 

Дружеството се управлява от Управител, определен с решение на Общински съвет 

Благоевград. 

Управител и представляващ дружеството през 2021 година е Яна Красимирова Гюрова.  

Към 31.12.2021г. дружеството няма назначен персонал по трудови правоотношения. 

Дейността за периода от м. ноември – м.декември 2021 г.  се осъществява от лица, 

назначени по извън трудови правоотношения. 

Месечното възнаграждение на управителя е определено със заповед на Кмета на 

общината.  

 

 Финансово състояние 

 

Структурата на баланса на „Арт Стейдж енд Фест“ ЕООД за 2021г. година, е както 

следва: 

 

        Таблица №1 /хил.лева/ 

№ по ред Наименование 2021 г. 2020 г. 

 Актив   

А Дълготрайни активи 0  

1. Нематериални   

2. Материални 0  

3. Отсрочени данъци 0 0 

Б Краткотрайни активи 66 0 

1. Материални запаси   

2. Вземания 18 0 

3. Парични средства 48 0 

В Разходи за бъдещи периоди 0 0 

 Пасив   

А Собствен капитал 4 0 
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1. Записан капитал 0 0 

2. Резерви 0 0 

3. Натрупана печалба /загуба/ от 

минали години 

0 0 

4. Текуща печалба /загуба/ 4 0 

Б Провизии и сходни 

задължения 

  

 Задължения 62 0 

1. Дългосрочни задължения   

2. Краткосрочни задължения 62 0 

 Приходи за бъдещи периоди и 

финансирания 
0 0 

 

Структура на отчета за приходи и разходи за периода 2021 г. е, както следва: 

 

Таблица № 2 /хил. лв./ 

№ 

по ред Наименование 2021 г. 2020 г. 

I. Приходи общо: 143  

1. 
Приходи от оперативна дейност,  

в т. ч.: 

143  

1.1 нетни приходи от продажби  и 

услуги 

143  

1.2 Финансови приходи   

1.3 Други приходи, в т.ч. 0  

 приходи от финансирания 0  

II. Разходи общо: 139  

1. Разходи за оперативна  дейност,  

в т.ч.: 

139  

1.1 Суровини и материали 43  

1.2 Външни услуги 91  

1.3 Разходи за възнаграждения 3  

1.4 Разходи за осигуровки 1  

1.5 Разходи за амортизации 0  

1.6 Други разходи   

1.7 Финансови разходи 0  

1.8 Разходи за данъци 1  

III. Финансов резултат: 4  
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„Арт Стейдж енд Фест“ ЕООД осъществява дейността си от м. ноември 2021г. и към 

датата на съставяне на финансовият отчет не разполага с дълготрайни активи и стоково-

материални ценности. 

 

През 2021 год. основните приходи в дружеството са по договори с  община Благоевград 

за организиране и провеждане на културни мероприятия. 

 

 Основните разходи на дружеството са за външни услуги  и за материали, които 

съставляват съответно  65 %  и 31 % от общите  разходи. 

 

Дружеството приключва  отчетната 2021 год. с печалба в размер на 4 хил. лева. 

Перспективи за развитие 
 

„Арт Стейдж енд Фест“ ЕООД осъществява  политиката на Община Благоевград в 

областта на културата, изкуството и образованието Основната дейност на е свързана с 

изпълнение на част от одобрената културна програма на Община Благоевград за 

съответната година, а именно организиране на фестивали и други културни мероприятия.  

Дружеството изпълнява и дейности по осигуряване на мерки за информация и 

публичност по европейски проекти и програми, както и други дейности възложени от 

Община Благоевград. 

 

ІІ.7. "Специализирана болница за активно лечение по онкология "Св. Мина" 

Благоевград“ ЕООД  

 

Капитал и предмет на дейност 

 

СБАЛО „Св. Мина” е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано с 

Решение № 3424 от 30.08.2000 г. на Благоевградски окръжен съд, фирмено дело № 

1604/2000 г.  

Дружеството е правоприемник на активите и пасивите на Диспансер за онкологични 

заболявания.  

Капиталът на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД - Благоевград е в размер на 5 721 060 

лв., от които 126 650 лв. /сто двадесет и шест хиляди шестстотин и петдесет лева/, 

представляващи първоначално внесен капитал, равен на балансовата стойност на 

предоставеното на дружеството имущество и 5 594 410 лева /пет милиона петстотин 

деветдесет и четири хиляди четиристотин и десет лева/, представляващи внесена 

непарична вноска, съгласно заключение на назначената от Агенцията по вписванията 

тройна оценителна експертиза, допусната с Акт за назначаване на вещи лица № 

20140423142943 от 24.04.2014 г. 

Регистрираният основен капитал на дружеството в размер на 5  721 060 /пет 

милиона седемстотин двадесет и една хиляди и шестдесет/ лева е разпределен на 572 

106 дяла, всеки от които с номинална стойност 10 /десет/ лева. 

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община. Правата на едноличен 

собственик на капитала се осъществяват от Общински съвет Благоевград.  

През 2012 година с решение на Общински съвет – Благоевград е учредено 

еднолично дружество - Медицински център „Свети Антоний” ЕООД, ЕИК 202360077,  
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което е 100%  собственост на болницата. Същото дружество е вписано в Агенцията по 

вписванията под № 201212140921/14.12.2012 година и има  регистриран капитал в 

размер на 1000 лева. Предприятието майка е освободено от задължение да съставя 

консолидирани финансови отчети по реда на СС 27 „Консолидирани финансови отчети 

и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия”. През 2021 г. Медицинският 

център не е осъществявал дейност.  

Основната дейност на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД - Благоевград включва лечебна 

дейност, свързана с: 

• Активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни с 

онкологични заболявания; 

• Диспансеризация; 

• Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура; 

• Учебна и научна дейност. 

 

Трудови ресурси 

 

През отчетната 2021 г. СБАЛО „Свети Мина” ЕООД - Благоевград се управлява и 

представлява от д-р Георги Борисов Георгиев в периода от 01.01.2021 г. до 03.11.2021 г. 

и от д-р Теодор Велчев Велчев, считано от 04.11.2021 г.  

Смяната на Управителя на лечебното заведение е вписана в Търговския регистър 

под № 20211108153703 от 08.11.2021 г. 

Към 31 декември 2021 г. персоналът в дружеството е 131 човека на трудов договор, 1 

управител на договор за управление и 7 лица на граждански договори. 

Средносписъчен брой на персонала – 131 бр., разпределени по категорий  персонал  и 

средства за работни заплати е, както следва: 
 

 

 

Категории персонал 

 

Средно 

списъчен 

брой 

персонал 

Годишен 

размер на 

средствата  

за работна 

заплата /лева/ 

 

Средна месечна 

заплата на едно 

лице /лева/ 

Управител 1 65725 5447  

Лекари  29 1029391 2958,00 

Специалисти по 

здравна грижа 

55 818739 1240,51 

Санитари и 

болногледачи 

26 379152 1215,23 

Друг медицински 

персонал 

4 111748 2328,00 

Немедицински 

персонал 

16 399037 2078,32 

Общо: 132 2803792 1770,00 

Численост, средства за 

раб.заплати и СМРЗ на 

едно лице, без 

възнаграждението на 

управителя 

131 2738067 1741,77 
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Възнаграждението на управителя през 2021 г. е определено със заповед на Кмета на 

общината. 

Средната месечна работна заплата на едно заето лице по трудово правоотношение , 

без  възнаграждението на управителя, е в размер на 1741,77 лева. 

През 2021 г. в СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД са назначени по извънтрудови 

правоотношения 7 човека, в т.ч  3 лекари . Изплатените възнаграждения  за персонала по 

извън трудови правоотношения са в размер на 55834 лева. 

През 2021 г. за работещите в условията на заплаха и ангажирани в борбата с  

COVID-19 са изплатени допълнителни възнаграждения, както следва: 

• финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  - 464 280 

лева. 

• с приходи от Национална здравно-осигурителна каса      -    242 040 лева.    

 

Финансово състояние 

 

Структура на баланса на дружеството за периода 2021г. спрямо 2020 г. е отразена в 

таблица №1: 

Таблица №1 /хил. лв./ 

№ 

по 

ред 

Наименование 2021 г. 2020 г. 

 Актив   

А Дълготрайни активи 3569 3684 

1. Нематериални 0 1 

2. Материални 3568 3682 

3. Дългосрочни финансови 

активи 
1 1 

4. Отсрочени данъци 0 0 

Б Краткотрайни активи 2223 1675 

1. Материални запаси 474 283 

2. Вземания 1670 1024 

3. Парични средства 79 368 

В Разходи за бъдещи периоди 0 2 

 Пасив   

А Собствен капитал 448 1030 

1. Записан капитал 5721 5721 

2. Резерви 118 128 

3. 
Натрупана печалба/загуба/ 

от минали години -4713 -4174 

 Текуща печалба /загуба/ -678 -645 
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Б Провизии и сходни  задължения 532 614 

1. 
Провизии за пенсии и други подобни 

задължения 515 530 

2. Отсрочени данъци 17 84 

В Задължения 3991 2586 

1. Задължения към доставчици 3475 2268 

2. Към финансови предприятия 117  

3. Други задължения 91 89 

4. Към персонала 229 147 

5. Осигурителни задължения 78 66 

6. Данъчни задължения 1 16 

Г 

Приходи за бъдещи  периоди и 

финансирания 

821 1131 

 
 

 

Структура на отчета за приходи и разходи за периода 2021 г. спрямо 2020 година е 

отразена в таблица №2. 
 

Таблица №2 /хил. лв./ 

№ 

по 

ред 
Наименование 2021 г. 2020 г. 

I. Приходи общо: 10804 8310 

1. Приходи от оперативна  дейност, в т.ч. 10804 8310 

1.1 
нетни приходи от продажби /услуги/ 

3624 3158 

1.2 Финансови приходи   

1.3 Други приходи, в т.ч. 7180 5152 

 - приходи от финансирания 7169 4989 

II. Разходи общо: 11482 8955 

1. 
Разходи за оперативна дейност, 

в т.ч. 

11482 8955 

1.1 Суровини и материали 6917 5568 

1.2 Външни услуги 407 379 

1.3 Разходи за възнаграждения 2808 1873 

1.4 Разходи за осигуровки 570 406 

1.5 Разходи за амортизации 499 472 

1.6 Други разходи 241 233 

2. Финансови разходи 23 4 

3. Разходи за данъци 17 20 

III. Финансов резултат: -678 -645 
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Приходите в лечебното заведение през  2021 г. са в размер на 10804 хил. лева, като от 

тях 10421 хил. лева са по договор с РЗОК за  продажба на медицински услуги по фиксирани 

цени, определени за клинични пътеки и клинични процедури.  

Приходите от платени медицински услуги са в размер на 244 хил. лева. 

Разходите за 2021 г. са в размер на 11442 хил. лева,  като с най-голям дял са разходите 

за материали и външни услуги -64 % от общите разходи.  

От тях  разходите за лекарства и медикаменти са на стойност 6533 хил. лева и 247 хил. 

лева са разходите по договори за медицински услуги и за поддръжка на медицинска 

апаратура и софтуер. 

 

Основен клиент на дружеството е РЗОК - Благоевград, вземанията от които към 

31.12.2021 г. възлизат на  1 415 хил. лв. и представляват 86,23 % от общата сума на 

вземанията. От тях 1 036 хил. лв. е вземане за изразходвани лекарства – централна 

доставка в лечебната дейност на дружеството за м. 11 и м. 12.2021 г.,  305 хил. лв. - 

вземане по клинични пътеки, амбулаторни процедури и профилактична ваксинация, 74 

хил. лв. – допълнителни трудови възнаграждения за персонала в лечебното заведение, 

работещи в условия на заплаха от COVID-19, изплатени по ОПРЧР и стимули за 

персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19, изплатени с приходи от НЗОК.   

Вземанията от РЗОК в размер на 1 416 хил. лв. е платени към датата на издаване на 

настоящия финансов отчет.  

Задълженията на дружеството към 31.12.2021г. към доставчици е в размер на 3  475 

хил.лева  

Най-големи задължения дружеството има към доставчиците на лекарства в размер  

3 028 хил. лв., което  е 87,14 % от задълженията към доставчиците. 

СБАЛО „Свети Мина” ЕООД – Благоевград към 31.12.2020 г. има натрупана загуба 

в размер на 4 713 хил. лева  и отчита загуба за 2021 г. в размер на 678 хил. лв.  

Финансовият риск на СБАЛО „Свети Мина” ЕООД - Благоевград е свързан с 

намаляващите  възможности за изплащане на нарасналите задължения към доставчиците на 

лекарства през последните 5 години, което би могло да доведе до отказ на фармацевтичните 

компании да изпълняват заявки за медикаменти и консумативи на отложено плащане, както 

и до запориране на разплащателните сметки на дружеството.  

Финансовият риск на дружеството е свързан и с наложения ни лимит за извършване на 

хирургическа дейност от РЗОК и недофинансираните клинични пътеки, които не могат да 

покрият извършените разходи за пациентите. 

 

 Анализ на медицинската дейност 

 
 

 Дейностите на лечебното заведение отговарят на Наредба №26/ 10.11.1999 г. на МЗ 

за дейността на онкологичните диспансери. 

 

1. Консултативно –диагностична  дейност   
 

Приемно – консултативната дейност в СБАЛО „Свети Мина” ЕООД се осъществява 

посредством структурата на Диагностично-консултативния блок,  в който са разкрити 

кабинети към съответните отделения на функционален принцип. 
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Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Общ брой  диспансерно болни 11 611 11 631 11 532 

Диспансеризирани болни през годината 1 242 1 153 991 

Регистрирани ново заболели 1 136 971 944 

Брой амбулаторни прегледи 17 561 16 224 17 445 

в т.ч. профилактични прегледи 516 75 110 

Брой ехографии  5 509 4 300 4 401 

Мамографии 138 106 148 

Лабораторни изследвания- клинични 

лабораторни показатели 

213 672 198 387 217 339 

 

 

2. Диспансерна дейност 

 
 

В СБАЛО “Свети Мина” ЕООД на диспансерен учет  в края на 2021 г. се водят  11 532 

болни с онкологични заболявания от всички области, 306 с преканцерози и  235 сarcinoma 

in situ. 
 

 

 

 3.Стационарна дейност 

 

  В таблицата са отразени стойностите на основните показатели за отчитане на 

стационарната дейност за 2021 г. и стойностите за  2020 г. и 2019 г. 

 
 

Показатели  2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Среден брой легла 106 109 108 

Брой преминали болни 5 886 5 648 6 140 

Проведени леглодни 17 935 16 008 16 920 

Използваемост на 

болничните легла в дни 

169,19 146,86 156,67 

Използваемост на 

болничните легла в % 

46,35 40,13 42,92 

Оборот на едно 

болнично  легло 

55,53 51,82 56,85 

Среден престой на един 

преминал болен 

3,05 2,83 2,76 

Леталитет 0,75 0,74 0,55 

Брой оперирани болни 920 840 937 

Оперативна активност в 

% 

83,79 80,46 87,98 

 

  

4. Профилактична дейност 
 

Съгласно Наредба № 26 от 10.11.1999 год. СБАЛО “Свети Мина” ЕООД организира, 

провежда, контролира и оценява качеството на дейността по първична, вторична и третична 

профилактика на злокачествените новообразувания в областта.  

В тясна връзка с РЗИ, Фондация “Борба с рака” и медиите се  работи за повишаване 

здравната култура на населението. 
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Здравното заведение  активно участва в националната седмица за профилактика на рака 

на млечната жлеза, като са направени 148 мамографии , от тях 110 като скрининг и 38 като 

клинична диагноза. 

5. Медико – диагностична дейност 
 

                  

                        Показатели  

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

 

2021 г. 

Брой цитологични  изследвания 1 106 1 211 1 178 

Брой хистологични изследвания 6 304 6 256 6 950 

Брой клинични лабораторни 

изследвания – амбулаторни 

93 894 95 684 82 797 

Брой клинични лабораторни 

изследвания – стационарни 

119 522 119 367 134 542 

Микробиологични  изследвания 256 156 157 

Брой облъчени на повърхностна Ro 

терапия 

45  72 

Мамографии 130 141 148 

Терабалт    

- Пациенти 198 193 190 

- Сеанси 3 784 3 667 3 295 

 

6. Болнична аптека  
 

През 2019 г. са закупени лекарства и консумативи на стойност 4 988 048 лв. и са 

изразходвани лекарства на стойност 4 728 325  лв.  

През 2020 г. са закупени лекарства и консумативи на стойност 5 275 289 лв. и са 

изразходвани лекарства на стойност 5 013 121  лв.  

През 2021 г. са закупени лекарства и консумативи на стойност 6 741 929 лв. и са 

изразходвани лекарства на стойност 6 537 967  лв., 6 057 932 лв. от които са реинбурсирани 

от НЗОК.  

Увеличението на разходите за лекарства през 2021 г. спрямо 2020 г. и 2019 г. е в 

резултат на: 

▪ Следване на терапевтични алгоритми в лечението на пациентите, постъпили за 

лечение по клинични пътеки; 

▪ Увеличения брой на хоспитализираните пациенти в тежко състояние, чието лечение 

изисква употребата на скъпи медикаменти, които лечебното заведение осигурява на 

100%; 

▪ Тенденция към повишаване на цените на основни лекарствени средства и 

консумативи най-често използвани в лечебния процес; 

▪ Договорите, които лечебното заведение е сключило с доставчици за снабдяване с 

медикаменти, съгласно действащата нормативна уредба. 

 

Перспективи за развитие 

 

СБАЛО „Свети  Мина” ЕООД – Благоевград има ясно формулирана обществена 

мисия, основни цели и задачи, които съответстват на Националната здравна стратегия и 

Националната здравна политика, на обществените интереси и здравните потребности на 

населението от Благоевградска област.  

Всички дейности на болницата са подчинени на изпълнението на нейната мисия и 

произтичащите от нея основни цели и задачи. 
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   Мисията  на лечебното заведение е: 

- да осигурява качествена, достъпна стационарна и консултативна помощ, насочена към 

диагностика и активно лечение на онкологичните заболявания и преканцерози;  

- да повишава качеството на живота на пациентите, чрез възстановяване и укрепване на 

здравето на населението, минимизиране на заболеваемостта и смъртността от онкологични 

заболявания на равнището на добрата медицинска практика. 

Тези обстоятелства показват наличието на значителна несигурност, която може да 

породи съществено съмнение относно възможността лечебното заведение да продължи 

да функционира като действащо предприятие без подкрепата на собственика и други 

източници на финансиране.  

 

ІІ.8.  "Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични 

заболявания Благоевград" ЕООД 

 

Капитал и предмет на дейност 

 

“СБАЛПФЗ - Благоевград” ЕООД е лечебно заведение по чл.9, ал.1 т.1 и ал.2 от ЗЛЗ, 

което осъществява своята дейност с Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № 

СБ - 72/19.03.2012 г. на Министерство на здравеопазването. „СБАЛПФЗ - Благоевград” 

ЕООД е вписано в Търговския регистър с входящ № 20101022133606. Седалището на 

дружеството е: гр. Благоевград, ул. ”Цанко Церковски” №  4. 

Собственик на капитала на дружеството е Община Благоевград със 100 %. Правата на 

едноличния собственик на капитала се упражняват от Общински съвет Благоевград.    

Дружеството е регистрирано с основен капитал 58 680 лева, разпределен в  5 868 дяла, 

всеки от които с номинална стойност 10 /десет/ лева. 

Предметът на дейност на Дружеството е: Активно издирване, диагностика, лечение, 

периодично наблюдение и рехабилитация на болни от туберкулоза и хронични 

неспецифични белодробни заболявания; диагностика и консултации по пневмо-

фтизиатрични заболявания, поискани от лекар от друго лечебно заведение; клинични 

изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната 

законодателство. 
  
 

Трудови ресурси 

 

Дружеството се представлява от д-р Петър Йорданов Георгиев – управител.  

През отчетният период средносписъчния брой на персонала е 34 души, 
разпределени по категорий  персонал  и средства за работни заплати е, както следва: 

 

 

Категории персонал 

 

Средносписъчен 

брой персонал 

Годишен 

размер на 

средствата за 

работна 

заплата /лева/ 

 

Средна месечна 

заплата на едно 

лице /лева/ 

Управител 1 80465 6705 

Лекари  6,5 270013 3461,70 

Фармацефт 1 19887 1657,25 

Специалисти по 

здравна грижа 

13 534859 3428,59 



34 

 

Санитари и 

болногледачи 

9 265267 2456,17 

Административен 

персонал 

3,5 82908 1974 

Друг персонал/ ниско 

квалифициран 

персонал/ 

1 17810 1484,16 

Общо: 35 1271208 3026,69 

Численост, средства за 

раб.заплати и СМРЗ на 

едно лице, без 

възнаграждението на 

управителя 

 

34 

 

1190743 

 

2918,49 

 

Възнаграждението на управителя през 2021 г. е определено със заповед на Кмета на 

общината.  

Средната месечна работна заплата на едно заето лице по трудово правоотношение , без  

възнаграждението на управителя, е в размер на 2918,49 лева. 

Изплатените средства през 2021 г. за допълнителни възнаграждения на персонала, 

пряко зает с дейностите по наблюдение, диагностика и лечение на пациентите с корона 

вирус и средствата за допълнителни възнаграждения на медицинския персонал съгласно 

чл.5 от ЗБНЗОК за периода на обявена епидемична обстановка във връзка с  COVID-19, са в 

общ размер на 423329 лева, в т.ч на лекари- 71623 лева; медицински сестри и лаборанти – 

215658 лева и санитари – 122358 лева.  

През 2021 г. са изплатени допълнителни възнаграждения на персонала със заповед на 

Управителя, във връзка с постигнати резултати, определени и утвърдени от Общото 

събрание на дружеството, съгласно Вътрешни правила за работни заплати, в общ размер на 

219693 лева. 

Финансово състояние 

 

Структура на баланса на дружеството за периода 2021г. спрямо 2020 г. е отразена в 

таблица №1: 

       Таблица №1 /хил.лева/ 

№  

по 

ред 

Наименование 2021 г. 2020 г. 

 Актив   

А Дълготрайни активи 216 215 

1. Нематериални 4 1 
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2. Материални 204 208 

3. Отсрочени данъци 8 6 

Б Краткотрайни активи 701 722 

1. Материални запаси 81 83 

2. Вземания 140 47 

3. Парични средства 480 592 

В Разходи за бъдещи периоди 4 3 

 Пасив   

А Собствен капитал 521 501 

1. Записан капитал 59 59 

2. Резерви 11 11 

3. 
Натрупана печалба/загуба/ от 

минали години 431 386 

4. Текуща печалба /загуба/ 20 45 

Б Провизии и сходни задължения, в 

т. ч. 
217 182 

1. Задължения към доставчици  и 

други задължения 15 15 

2. Задължения към персонала 149 111 

3. Задължения за данъци и осигуровки 53 56 

Г Приходи за бъдещи периоди и 

финансирания 
183 

257 

 

 

Структура на отчета за приходи и разходи за периода 2021 г. спрямо 2020 година е 

отразена в таблица №2. 

 

Таблица №2 /хил.лева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 Т

аблица 

№2/ хил. 

лева/№ 

по 

ред 

Наименование 2021 г. 2020 г. 

I. Приходи общо: 2027 1840 

1. 

Приходи от оперативна  дейност, в 

т. ч. 

2027 1840 

1.1 нетни приходи от продажби и услуги 1709 1238 

1.2 Финансови приходи   

1.3 Други приходи 318 602 

 в т.ч. п/ди от финансирания 318 601 

II. Разходи общо: 2007 1795 
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1. 
Разходи за оперативна дейност, 

 в т.ч. 

2007 1795 

1.1 Суровини и материали 386 346 

1.2 Външни услуги 64 56 

1.3 Разходи за възнаграждения 1295 1159 

1.4 Разходи за осигуровки 200 184 

1.5 Разходи за амортизации 54 43 

1.6 Други разходи 4 1 

1.7 Финансови разходи 2 1 

1.8 Разходи за данъци 2 5 

III. Финансов резултат: 20 45 

 

Поради спецификата на дейността на лечебното заведение, основните приходи през 

2021 г. са по сключени договори  с  РЗОК Благоевград и Министерството на 

здравеопазването, които се явяват основни клиенти. 

 

Приходите на дружеството  през 2021 г. са в размер на 2027 хил. лева, като от тях: 

1. Приходи по договор с РЗОК     - 1675 хил.лева, 

 в т. ч. 

- по клинични пътеки         - 986 хил. лева ; 

- за работа при неблагоприятни условия     -  138 хил.лева; 

- за допълнителни възнаграждения 

 на персонала, ангажиран в лечение на болни с корона вирус     - 481 хил. лева; 

2. Приходи по договор с Министерство на здравеопазването        - 289 хил. лева; 

3. Приходи от потребителски такси                   -  18 хил. лева. 

  

Разходите за дейността на дружеството са в размер на 2 007 хил. лева. С най-голям дял 

в тях  са  разходите за възнаграждения и осигурителни плащания за персонала , които са в 

размер на 1 495 хил. лева, или 74,5 %.   

Разходите за материали са 342 хил. лева, като от тях за медикаменти и консумативи са 

изразходвани 223 хил. лева; за храна за болни -  47 хил. лева. 

Лечебното заведение приключва 2021 година с положителен финансов резултат  – 

реализираната печалба е в размер на 20 000 лева, дружеството няма просрочени вземания и 

задължения .  

Натрупаната /неразпределена/ печалба на дружеството в началото на отчетния период е 

в размер на 431 хил. лева. 

 

Анализ на медицинската дейност: 

 

Медицинската дейност на СБАЛПФЗ – Благоевград ЕООД се осъществява чрез 

диагностика, лечение, профилактика и проследяване на пациенти със спешни, остри и 

изострени хронични белодробни заболявания и туберкулоза. 

Лечебното заведение има сключен договор с НЗОК за лечение на белодробни 

заболявания по пет клинични пътеки.  
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От края на месец Юли 2020 година в лечебното заведение се приемат и лекуват 

пациенти с корона вирус в обособена структура. 

Лечебното заведение има сключен договор с Министерството на здравеопазването  за 

финансиране следните медицински дейности: 

• Лечение на пациенти с туберкулоза, съгласно утвърдени от министъра на 

здравеопазването методични указания за диагностика и лечение на туберкулозата и 

резистентната туберкулоза; 

• Амбулаторно проследяване на контактни на пациенти с туберкулоза лица, лица с 

латентна туберкулозна инфекция и суспектните за туберкулоза лица, съгласно 

утвърдени от министъра на здравеопазването методични указания за насочване, 

диагностика, проследяване и лечение на лицата с латентна туберкулозна инфекция; 

• Амбулаторно проследяване /диспансеризация/на пациенти с туберкулоза, съгласно 

Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията. 

 

В таблица са отразени  по- важните показатели за медицинска дейност за  2021 г. и 

2020 г. 

 

Показатели 2021 г. 2020 г. 

1. Общ брой диспансеризирани пациенти               38 50 

2. Брой амбулаторни прегледи  2891 3183 

          В т.ч. профилактични 90 181 

 

           Общият брой на диспансеризираните пациенти е с 12 броя по-малко за 2021 г. 

Амбулаторните прегледи, в това число профилактичните през 2021 г. са по-малко в 

сравнение с 2020 г. По време на обявената епидемична обстановка се наблюдава спад в 

извършените прегледи в следствие на намалелия брой желаещи за профилактични 

прегледи.  

 

1. Диспансерна дейност: 

Извършвайки основната си дейност – активно издирване, диагностика и лечение, 

периодично наблюдение и рехабилитация на болни от туберкулоза и хронични 

неспецифични белодробни заболявания за регистриране и диспансерно наблюдение през 

2021 г. лечебното заведение води на учет 870 броя пациенти, от тях 744 с неспецифични 

белодробни заболявания и 126 пациента  с туберкулоза.  

Общо  регистрирани с туберкулоза лица през 2021 г. са 38, от тях рецидиви 3, 

новооткрити – 35. 

 

2. Амбулаторна дейност: 

Амбулаторната дейност се осъществява в Диагностично консултативния блок.  

През 2021 година преминалите болни през кабинета за  функционална  диагностика са 

2094 човека . 

 

3. Лабораторна дейност – брой на извършените прегледи и изследвания:  

 

 

 2021 г. 2020 г. 

Клинико-лабораторна дейност 41990 51826 
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- В стационара 26780 29873 

- В амбулаторията  15210 21953 

Микробиологични изследвания 2412 3748 

- В стационара 2146 3229 

- В амбулаторията  266 519 

Всичко  44402 55574 

 

Поради спецификата на заболяванията, лекувани в болницата и по-малкия брой 

преминали болни и извършени прегледи, направените изследвания намаляват. 

 

4. Образна диагностика: 

 

 2021 г. 2020 г. 

Графия на гръдна клетка: 1978 1978 

 

Извършените графии през 2021 г. се запазват въпреки спада на преминалите болни. 

Това е в следствие на прегледите и приема на пациенти с пневмонии и с коронавирус, за 

които е необходим неколкократен рентгенов контрол.  

 

 

 

5.  Стационарна дейност: 

 

Броят на преминалите болни през стационара за 2021 г. е 1114 пациенти. Преминалите 

болни с неспецифични заболявания са 1069 броя, от тях 246 с коронавирус.  

Със Заповед № 37 /16.07.2020 г. в СБАЛПФЗ – Благоевград ЕООД се сформира 

структура с легла за лечение на пациенти с COVID-19.  

Прием и лечение на пациенти с коронавирус се осъществява от  края на месец юли 2020 

г., като през 2020 г. проведените леглодни на тези пациенти са 1487 броя или среден 

престой на 1 преминал болен с коронавирус е 11 дни.  

През  2021 г. проведените леглодни на пациенти с корона вирус са 2369 броя или 9,63 

дни среден престой на 1 болен.  

През 2021 г. Ковид отделението е работило 10,5 месеца. 

Броят на преминалите болни със специфични заболявания е 45 броя. Проведените 

леглодни през 2021 г. е 3038 броя – среден престой на 1 преминал болен 67,5 дни. / За 2020 

г. данните са  4805 леглодни и 61,6 дни среден престой. / 

В следствие на обявената епидемична обстановка се наблюдават следните изменения 

- спад в броя на преминалите пациенти общо с 352 броя. Пациентите с коронавирус се 

увеличават. Броят на пациентите рефлектира и върху проведените леглодни, оборота и 

използваемостта на болничните легла. 

Наблюдава се увеличение на стойностите на един леглоден и лекарстводен, което се 

обяснява със спецификата на лечението на пациентите в рискова среда. 

 

Медицинските показатели  за отчитане на стационарната дейност са :  
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П О К А З А Т Е Л И 2021 г. 2020 г. 

1. Брой преминали болни 1114 1466 

- специфични 45 78 

- неспецифични 1 069 1 388 

 от тях с коронавирус 246 134 

2. Среден брой болнични легла 45 45 

3. Брой проведени леглодни 10474 13811 

4. Оборот на болничните легла 25 33 

5. Използваемост на болничните легла в дни 233 307 

6. Използваемост на болничните легла в % 64 84 

7. Среден престой на 1 преминал болен  9.40 9.42 

8. Стойност на 1 храноден / лв./ 4.52 3.21 

9. Стойност на 1 лекарстводен / лв./ 15.73 7,83 

10.Стойност на 1 лекарстводен /лекарства и  

медицински  консумативи/ лв. 
21.27 12,48 

11. Стойност на 1 леглоден /лв./ 191 130 

 

 

Перспективи за развитие 

 

Приоритетите на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД са да осигури диагностика, лечение, 

профилактика и проследяване на пациенти със спешни, остри и изострени хронични 

белодробни заболявания и туберкулоза във всички разкрити звена на болницата на 

равнището на добрата медицинска практика, както и в съответствие с най-добрите 

постижения на медицината на територията на Благоевградска област. 

 

Главни цели : 

▪ Намаляване на заболеваемостта от туберкулоза и белодробни заболявания чрез 

ранна диагностика, обхват и ефективно лечение. 

▪ Достъпно и качествено медицинско обслужване на засегнатите от туберкулоза и 

белодробни заболявания  в региона.  

▪ Намаляване риска от разпространение на туберкулоза и белодробни заболявания  

чрез въвеждане на стандарти за добра медицинска практика, съобразени с 

директивите на МЗ, СЗО, Съвета на Европа. 

 

Основни задачи : 

▪ Осигуряване на източници за финансиране чрез сключване договори с РЗОК, 

доброволни здравноосигурителни фондове и клинични проучвания. 

▪ Намаляване разходите за издръжка на Болницата. 

▪ Инвестиране в иновативни технологии и квалификация на персонала. 

▪ Усъвършенстване съществуващите условия за диагностика и лечение на  

туберкулозата и белодробните заболявания в региона. 

▪ Промотивни дейности сред рисковите контингенти от населението. 

▪ Обезпечаване на толерантна и поддържаща социална среда за засегнатите от 

туберкулоза в региона, съвместно с немедицински институции. 
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Задачи поставени относно приема и лечението на пациенти с коронавирус: 

 - качествено и навременно лечение на пациенти с коронавирус; 

- запазване здравето и живота на персонала на лечебното заведение; 

- реорганизация на наличните средства и ресурси за спряване с пандемията; 

- реорганизация на наличния персонал /медицински и немедицински/ за работа в 

рискова среда и поддържане на денонощен режим на работа. 

- недопускане на загуба на квалифициран и обучен персонал. 

За постигане на поставените цели и задачи в моментните условия е нужно 

изключително комбинативно и гъвкаво управление на ресурсите при обстоен анализ на 

постоянно променящата се пазарна среда. 

 

 

ІІ.4. "Център за психично здраве - Благоевград" ЕООД 

 

Капитал и предмет на дейност 

 

“Център за психично здраве - Благоевград” ЕООД е лечебно заведение, съгласно  

чл. 10, т.3 от ЗЛЗ,  което осъществява своята дейност с Разрешение за осъществяване на 

лечебна дейност № ЦПЗ – 93/18.09.2015 г. на Министъра на здравеопазването.  

„ЦПЗ – Благоевград” ЕООД е вписано в Търговския регистър. 

Седалището на дружеството е: град Благоевград, ул.”Братя Миладинови” № 21.  

 

Предметът на дейността на дружеството е осъществяване на спешна психиатрична 

помощ, диагностика и лечение на лица с психични разстройства, периодично наблюдение и 

консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж, психотерапия и психо-

социална рехабилитация, и психиатрична и психологична експертна дейност. 

 

Регистрираният  основен капитал на дружеството е 115 760  лева,  разпределен на 11 

576 дяла, всеки от които с номинална стойност 10 /десет/ лева. 

 Капиталът на дружеството е 100% собственост на  община Благоевград. 
 

Трудови ресурси 

 

Дружеството се управлява от управител, като от м. септември 2020 г. управител и 

представляващ дружеството е  д-р Георги Димитров .  

 

През отчетния период средносписъчният брой на персонала е 56 души, 
разпределени по категорий  персонал  и средства за работни заплати е, както следва: 

 

 

Категории персонал 

 

Средносписъчен 

брой персонал 

Годишен 

размер на 

средствата за 

работна 

заплата /лева/ 

 

Средна месечна 

заплата на едно 

лице /лева/ 

Управител 1 53853 4487,75 

Лекари  4 179687 2495,65 

Висш медицински 

персонал, участващ 

пряко в лечебната 

дейност 

4 66400 1383,33 
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Специалисти по 

здравна грижа- 

медицински сестри 

19 353818 1551,83 

Санитари  18 232780 1077,69 

Административен 

персонал 

5 95952 1599,20 

шофьори 3 45120 1253,33 

Общо: 56 1027610 1529,18 

Численост, средства за 

раб.заплати и СМРЗ на 

едно лице, без 

възнаграждението на 

управителя 

55 973757 1475,39 

 

Възнаграждението на управителя през 2021 г. е определено със заповед на Кмета на 

общината.  

Средната месечна работна заплата на едно заето лице по трудово правоотношение , без  

възнаграждението на управителя, е в размер на 1475,39 лева. 

През 2021 г. са изплатени средства в размер на 137670 лева за допълнително 

материално стимулиране на  персонала, съгласно Вътрешни правила за работна заплата и 

решение на Общото събрание на дружеството. 

 

Финансово състояние 

 

Структура на баланса на дружеството за периода 2021г. спрямо 2020 г. е отразена в 

таблица №1: 

       Таблица №1 /хил. лева/ 

№ 

по 

ред 

Наименование 2021 г. 2020 г. 

 Актив   

А Дълготрайни активи 366 390 

1. Нематериални 3 4 

2. Материални 363 385 

3. Отсрочени данъци 0 1 

Б Краткотрайни активи 497 404 

1. Материални запаси 22 18 

    2. Вземания 3 0 

    3. Парични средства 472 386 

   В Разходи за бъдещи периоди 2 3 

 Пасив   

А Собствен капитал 302 301 

1. Записан капитал 116 116 
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    2. Резерви 116 116 

    3. 
Натрупана печалба /загуба/  

от минали години 69 68 

    4. Текуща печалба /загуба/ 1 1 

Б Провизии и сходни  задължения 0 0 

1. Провизии за данъци в т.ч. отсрочени 

данъци 
0 0 

В Задължения 169 141 

1. Краткосрочни задължения 169 141 

2. Дългосрочни задължения 0 0 

Г Приходи за бъдещи периоди и 

финансирания 

394 355 

 

Структура на отчета за приходи и разходи за периода 2021 г. спрямо 2020 година е 

отразена в таблица №2. 

 

        Таблица №2 /хил. лева/ 

№ 

по 

ред 
Наименование 2021 г. 2020 г. 

I. Приходи общо: 1706 1542 

1. 

Приходи от оперативна  дейност, 

в т. ч.: 

1706 1542 

1.1 нетни приходи от продажби и 

услуги 

55 37 

1.2 Финансови приходи   

1.3 Други приходи 1651 1505 
 

в т.ч. приходи от финансирания 1651 1466 

II. Разходи общо: 1705 1541 

1. 
Разходи за оперативна дейност, 

 в т. ч.: 

т.ч. 

1389 1541 

1.1 Суровини и материали 291 279 

1.2 Външни услуги 123 108 

1.3 Разходи за възнаграждения 1055 934 

1.4 Разходи за осигуровки 192 170 

1.5 Разходи за амортизации 38 43 

1.6 Други разходи 4 5 

1.7 Финансови разходи 2 2 

1.8 Разходи за данъци 0 0 

III. Финансов резултат: 1 1 
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Приходите от оперативна дейност са в размер на 1 706 хил. лева, с източник на 

финансиране, както следва: 

- Приходи  по договор с РЗОК   -  2 хил. лева; 

- Приходи от такси и платени услуги  - 53 хил. лева; 

- Приходи по договор за здравна дейност,  

финансиран от МЗ    - 1651 хил. лева; 

   

    През 2021 г. приходите от финансирания от МЗ са с 152 хил.лв. по-големи  спрямо 2020 

г., като  увеличението се дължи на по-добрите  финансови условия и изменението на  по 

Методиката за финансиране през  2021 г. 

Разходите от оперативна дейност към 31.12.2021 г. на „ЦПЗ-Благоевград” ЕООД 

възлизат на 1705 х.лв.  С най-голям дял от общите разходи са  разходите за възнаграждения 

и осигурителни плащания за персонала, които са в размер на 1163 хил. лева, или 68 %. 

 Разходите за суровини и материали са 291 хил. лева, което е 17% от общите разходи, 

като от тях 125 хил. лева са разходите за храна на пациентите и 54 хил. лева са разходите за 

медикаменти.  

Дружеството няма просрочени вземания и задължения. 

 

"Център за психично здраве - Благоевград" ЕООД приключва отчетната 2021 г. с 

положителен финансов - печалба в размер на 1 хил.лева, като натрупаната печалба в 

началото на отчетния период е 69 хил. лева.  

 

Анализ на медицинската дейност: 

 

Медицинската дейност на дружеството е свързана с активно издирване, регистриране и 

и лечение на лица с психични разстройства, периодично наблюдение и консултации на лица 

с психични разстройства и домашен патронаж, психотерапия и психо-социална 

рехабилитация и психиатрична и психологична експертна дейност. 

В таблица са посочени по- важните показатели за  отчитане на медицинската дейност за 

2021 г. и 2020 г. 

 

Показатели 2021 г. 2020 г. 

1.Общ брой диспансеризирани пациенти 11 14 

2.Брой амбулаторни прегледи 2916 2194 

          В т.ч. хоспитализирани 1183 1212 

3. Диспансерни прегледи 122 119 

 

1. Диспансерна дейност: 

 

През 2021 г. лечебното заведение води на учет 11 пациента с психични заболявания, 6 

лица  с шизофрения и шизотипно разстройство и  5 лица с афективни разстройства.  

Диспансеризацията е доброволна и през 2021 г. няма  нови  лица взети на учет . 

 

2. Амбулаторна дейност 

 

Амбулаторната дейност се осъществява от високо квалифицирани лекари-психиатри и 

лекари без специалност под ръководството на специалисти.  

Достъпа на пациентите до кабинета е свободен и професионално ориентиран. 
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 Броят на амбулаторните прегледи на лицата с психични заболявания през 2021 г. се е 

увеличил с 722 в сравнение с 2020 г. поради наличие на специалист през цялото време. 

 

3. Стационарна дейност 

 

Броят на преминалите болни през 2021 г. е намалял с 23 пациента в сравнение с 2020 г.,  

но използваемостта на болничните легла в дни се е увеличила с 1,33 дни, което показва, че 

капацитетът на лечебното заведение  е използван ефективно през настоящата година.  

 

 Медицинските показатели са отчитане на дейността са следните:  

 

Показатели 2021 г. 2020 г. 

Среден брой легла 80 80 

Брой преминали болни 920 943 

Проведени леглодни 24543 24170 

Използваемост на болничните легла в 

дни 

307 302 

Използваемост на болничните легла в % 87.65 86.32 

Оборот на едно болнично легло 11.50 11.79 

Среден престой на един болен /бр. дни/ 27 26 

 

4. Звеното за рехабилитация, ресолизация и дневни дейности. 

 

  Звеното за рехабилитация, ресолизация и дневни дейности има за цел да подобри 

качеството на живот на пациентите и тяхното социализиране.  

 

  Медицинските показатели за отчитане на дейността са следните:  

 

Показатели 2021 г. 2020 г. 

Среден брой  легла 25 25 

Брой преминали болни 255 259 

Проведени леглодни 8475 8618 

Използваемост на болничните легла в дни 326 331 

Използваемост на болничните легла в % 93.13 94.70 

Оборот на едно болнично легло 9.81 9.96 

Среден престой на един болен /брой дни/ 33,24 33,27 

 

Перспективи за развитие 

 

Приоритетите на “Център за психично здраве - Благоевград” ЕООД са да осигури 

диагностика, лечение, профилактика и проследяване на пациенти със спешни, остри и изострени 

психични заболявания  във всички разкрити звена на болницата на равнището на добрата 

медицинска практика, както и в съответствие с най-добрите постижения на медицината на 

територията на Благоевградска област. Болницата е с добри възможности за комуникация с другите 

лечебни заведения, държавни и местни органи на властта, имащи отношение към бързината, 

точността правилното насочване на потока пациенти и предоставяне на медицински услуги в 

достатъчен обем и качество. 

 

Главни цели : 

Намаляване на заболеваемостта  чрез ранна диагностика, обхват и ефективно лечение; 
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• Достъпно и качествено медицинско обслужване на засегнатите от психични  заболявания  в 

региона;  

 

Основни задачи : 

• Осигуряване на източници за финансиране чрез сключване договори с Министерството на 

здравеопазването, РЗОК, доброволни здравноосигурителни фондове и клинични 

проучвания; 

• Намаляване разходите за издръжка на болницата; 

• Усъвършенстване съществуващите условия за диагностика и лечение на заболявания в 

региона; 

• Промотивни дейности сред рисковите контингенти от населението; 

• Обезпечаване на толерантна и поддържаща социална среда на засегнатите от психични  в 

региона, съвместно с немедицински институции; 

 

 

ІІ.10.  "Медицински център 1-Благоевград" ЕООД 

 

Капитал и предмет на дейност 

 

“Медицински център -І - Благоевград“ ЕООД е лечебно заведение съгласно  чл.9, ал.1 

т.1 и ал.2 от Закона за  , с Регистрационен № 0103131004 в Министерство на 

здравеопазването.  

“Медицински център -І - Благоевград“ ЕООД е вписано в Търговския регистър с 

входящ № 20080424140321. 

Седалището на дружеството е: гр. Благоевград, ул. ”Славянска” №  60. 

Предметът на дейност на дружеството е осъществяване на специализирана медицинска 

помощ по кожно венерически болести, акушеро-гинекология, уши-нос-гърло 

гастроентерология и клинична лаборатория. 

Регистрираният  основен капитал на дружеството е в размер на  195030,00 лева, 

разпределен в 19503 дяла, всеки от които с номинална стойност 10 /десет/ лева. Едноличен 

собственик на капитала на дружеството е община Благоевград, като правата на едноличния 

собственик на капитала се упражняват от Общински съвет Благоевград. 

 

Трудови ресурси 

 

“Медицински център -І - Благоевград“ ЕООД се управлява от управител, като през  

отчетния период управител е д-р Тони Стоянов Даскалов.  

Средно списъчният брой на персонала през 2021 г. е 16 човека, разпределени по 

категорий  персонал  и средства за работни заплати е, както следва: 

 
 

 

Категории персонал 

 

Средно 

списъчен 

брой 

персонал 

Годишен 

размер на 

средствата за 

работна 

заплата /лева/ 

 

Средна месечна 

заплата на едно 

лице /лева/ 

Управител 1 56804 4733,65  

Висш медицински 

персонал  

5 175215 2920,25 

Висш немедицински 

персонал 

2 33036 1376,48 
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Специалисти по 

здравна грижа 

6 156647 2175,65 

Друг персонал 3 41403 1150,00 

Общо: 17 463104 2270,12 

Численост, средства за 

раб.заплати и СМРЗ на 

едно лице, без 

възнаграждението на 

управителя 

16 406300 2116,15 

 

Средната месечна работна заплата на едно заето лице по трудово правоотношение , без  

възнаграждението на управителя, е  2116,15 лева. 

През 2021 г. са изплатени допълнителни възнаграждения на персонала със заповед на 

Управителя, във връзка с постигнати резултати, определени и утвърдени от Общото 

събрание на дружеството, съгласно Вътрешни правила за работни заплати, в общ размер на 

20400 лева. 

Финансово състояние 

 

Структура на баланса на дружеството за периода 2021г. спрямо 2020 г. е отразена в 

таблица №1: 

№ 

по 

ред 

Наименование 2021 г. 2020 г. 

А Актив   

 Дълготрайни активи 34 29 

1. Нематериални - - 

2. Материални 32 28 

3. Отсрочени данъци 2 1 

Б Краткотрайни активи 330 286 

1. Материални запаси - 2 

 Вземания 68 28 

3. Парични средства 262 256 

Г Разходи за бъдещи периоди 2 1 

 Пасив   

А Собствен капитал 253 245 

1. Записан капитал 195 195 

2. Резерви 1 1 

3. 

Натрупана печалба/загуба/от минали 

години 40 38 

4. Текуща печалба /загуба/ 17 11 

Б 
Провизии и сходни задължения 16 14 

1

. 
Провизии за пенсии и др. 16 14 
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В Задължения,  в т.ч. 97 57 

1. Задължения към доставчици и други  23 8 

2. Задължения към персонала 52 36 

3. Осигурителни и данъчни задължения 22 13 

Г Приходи за бъдещи периоди и 

финансирания 
0 0 

 

 

Структура на отчета за приходи и разходи за периода 2021 г. спрямо 2020 година е 

отразена в таблица №2. 

       Таблица №2 /хил. лева/ 

 

№ 

  По 

  ред 
Наименование 2021 г. 2020 г. 

I. Приходи общо: 794 616 

1. Приходи от оперативна  дейност, в т. ч. 794 616 

1.1 нетни приходи от продажби и услуги 

от медицинска дейност 

751 569 

1.2 Финансови приходи   

1.3 Други приходи 43 47 

 в т.ч. приходи от наеми по решение на 

ОбС Благоевград 

43 46 

II. Разходи общо: 777 605 

1. Разходи за оперативна дейност, 

 в т.ч. 

777 605 

1.1 Суровини и материали 117 106 

1.2 Външни услуги 57 50 

1.3 Разходи за възнаграждения 517 382 

1.4 Разходи за осигуровки 65 55 

1.5 Разходи за амортизации 8 10 

1.6 Други разходи 10 0 

1.7 Финансови разходи 1 1 

1.8 Разходи за данъци 2 1 

     III. Финансов резултат: 17 11 

 

 

Приходите от оперативна дейност са в размер на 794 хил. лева, с източник на 

финансиране: 

- Приходи  по договор с РЗОК   -  477 хил. лева; 

- Приходи от такси и платени услуги   -  269 хил. лева; 
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- Други приходи     -       5 хил.лева; 

- Приходи от наеми от лекарски кабинети -    43 хил. лева; 

 

       През 2021 г. приходите от финансирания от здравна дейност са с  182 х.лв. повече 

спрямо 2020 г., като  увеличението се дължи на приходите от клиничната лаборатория. 

Разходите на дружеството към 31.12.2021 г за оперативна дейност са 777 хил.лв.   

С най-голям дял от общите разходи са  разходите за възнаграждения и осигурителни 

плащания за персонала, които са в размер на 582 хил. лева, или 75 %. 

 Разходите за суровини и материали са 117 хил. лева, което е 15% от общите разходи, 

като от тях 104 хил. лева са разходите за лекарства и консумативи. 

Дружеството няма просрочени вземания и задължения. 

“Медицински център -І - Благоевград“ ЕООД приключва отчетната 2021 г. с 

положителен финансов - печалба в размер на 17 хил.лева, като натрупаната печалба в 

началото на отчетния период е 40 хил. лева. 

 

Анализ на медицинската дейност: 

 

“Медицински център -І - Благоевград“ ЕООД осъществява  специализирана медицинска 

помощ и извършва клинична изследвания чрез разкрити структури , в т.ч.  

• Кабинет по кожно венерически болести; 

• Акушеро-гинекологичен кабинет; 

• Кабинет по уши-нос-гърло; 

• Кабинет по гастроентерология; 

• Онкологичен кабинет; 

• Клинична лаборатория 

 

Общият  брой на преминалите  пациенти за 2021г.  е 28 685 броя, в т.ч.за:   

- специализирана медицинска помощ   -   6 147 бр. 

- клинична лаборатория          -  22 538 бр. 

 

Медико-диагностични кабинети и 

лаборатории 

Брой 

преминали 

пациенти  

2021 г. 

Кабинет по кожно венерически болести 4696 

Акушеро-гинекологичен кабинет 589 

Кабинет по уши-нос-гърло 489 

Кабинет по гастроентерология 203 

Онкологичен кабинет 170 

Клинична лаборатория 

 

22538 
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Перспективи за развитие 

 

Основните приоритети  в медицинската дейност на “Медицински център -І - 

Благоевград“ ЕООД са осигуряване на   извънболнично специализирано лечение и 

клинична  диагностика на населението на община Благоевград и региона. 

През 2021 г. бе  разширен обхватът на предлаганите специализирани  медицински 

услуги с  разкриване на  кабинет за онкологични заболявания. 

Ръководството на здравното заведение предвижда през 2022 г. да бъде разкрит кабинет 

по вътрешни болести, предвид създалата се епидемиологична обстановка в страна и 

повишената заболеваемост на населението.  

 

 

 

 

ЗА  КМЕТ: 

Мария Петрова 

Заместник-кмет по икономика, финанси  

и европейски проекти в община Благоевград, 

оправомощена със Заповед №314 - ЧР/15.08.2022 г. 

на Кмета на община Благоевград 

 

Съгласувал: 

Гергана Муртова 

Директор на дирекция 

„Икономическо развитие и управление на собствеността“ 

 

Изготвил: 

Румяна Зъкова 

Главен експерт „Икономическо развитие“ 

 

 

 

 

 

 


