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       МБАЛ ГУЛЯНЦИ ЕООД гр.Гулянци е  лечебно заведение за болнична 

помощ, регистрирано по Ф.Д.№1536/2000 на ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪЖЕН 

СЪД,със седалище и адрес на управление: 

Гр.Гулянци,обл.Плевен,ул.“Васил Левски“№34. 

        Предмет на дейност на дружеството е Хуманитарно здравеопазване – 

дейност на болници. 

        Дружеството се управлява от Д-р Андриан Митков Яков в качеството 

му на Управител,определен от Общински съвет гр.Гулянци.През първото 

шестмесечие на  2021г.няма промени в принципа на управление,както и в 

неговите ръководни органи. 

        Основният капитал на дружеството е 1271950.00лева,разпределен в 

127 195 дяла.Дружеството е 100% собственост на Община Гулянци. 

        МБАЛ ГУЛЯНЦИ ЕООД приключва първото шестмесечие на  

2020г.със счетоводна печалба  в размер на 50 020.72лв 

        Болницата реализира приходи за периода 01.01.2021г. – 30.06.2021г. 

основно от Договори с НЗОК София , Министерство на здравеопазването и 

Община Гулянци.Обема на реализираните приходи за първото полугодие е 

следния: 

 

        I.Приходи от РЗОК                             1 083 131.00           79.45% 

          В т.ч. 1. Клинични пътеки                  684 519.00 

                    2.Извънболнична помощ            32 634.00 

                    3.Приходи НЗОК COVID 19      365 987.00 

                      

       II.Приходи от финансирания                 215 337.00           15.80% 

           В т.ч.1.МЗ                                         215 337.00 

 

      III.Други приход                                      64 798.00            4.75% 

      Общо приходи                                    1 363 266.00        100.00% 



  

      Съпоставимостта на приходите реализирани през първо шестмесечие 

на 2021г.в сравнение със същия период на  2021г. е следната: 

                                                                   2021                  2020 

       1.Приходи от РЗОК                      1 083 131.00        752 398.00 

       2.Приходи от финансирания           215 337.00         211 359.00 

       3.Други приходи                              64 798.00          28 872.00 

       Общо                                           1 363 266.00        986 629.00 

 

       Приходите от дейността за първото шестмесечие на 2021г. спрямо 

2020г.са се увеличили с 376 647.00лв./34.50%/.В отчетените приходи от 

основна дейност най-голям е делът на приходите от РЗОК Плевен,който 

представлява 79.45%от всички приходи.За периода приходите от РЗОК 

Плевен  са увеличени  с 330 733.00лв./43.96%/спрямо 2020г.Тук се отнасят 

отпуснатите средства по чл.5 от ЗБНЗОК и допълнително отпуснатите по 

1000.00лв.на персонала зает пряко с работа в условията на пандемия.  

Приходите от финансирания – са от субсидията от Министерство на 

здравеопазването по Договор за субсидиране на болници в отдалечени и 

трудно достъпни райони.  

        По отношение на извършените разходи за първото шестмесечие на 

2021г. по осъществяване на дейността на болницата,са разпределени както 

следва: 

          1.За материали                           191 406.00                  14.58% 

          2.За външни услуги                     46 585.00                    3.54% 

          3.За амортизация                         43 597.00                    3.32% 

          4.За работни заплати                  878 687.00                  66.91% 

          5.За осигуровки                         147 339.00                  11.22% 

          6.Други разходи                            5 632.00                    0.43% 

             Общо                                   1 313 246.00                 100.00% 

 

        Съпоставимостта на извършените разходи за първо шестмесечие на 

2021г. спрямо 2020г. е както следва: 

 

 

 

                                                               2021                      2020 

       1.За материали                          191 406.00              143 158.00 

       2.За външни услуги                    46 585.00                39 533.00 

       3.За амортизация                        43 597.00                40 790.00 

       4.За работна заплата                  878 687.00              513 552.00 

       5.За осигуровки                        147 339.00                97 545.00 

       6.Други разходи                           5 632.00                  5 612.00 

          Общо                                  1 313 246.00              840 190.00 



       Общо размерът на разходите за първото шестмесечие на  2021г.се е 

увеличил спрямо 2020г. с 473 056.00лв./56.30%/.Най-голямо е 

увеличението на разходите свързани с трудовите възнаграждения и 

осигурителните вноски с 414 929.00лв. което представлява 

67.90%.Разходите за суровини,материали и външни услуги са се увеличили 

с 48 248.00лв.което представлява увеличение с /33.70%/.                                      

Към 30.06.2021г. МБАЛ ГУЛЯНЦИ ЕООД има неразплатени задължения в   

размер на 44 х.лв.,които са формирани както следва: 

       Краткосрочни задължения 

          -към доставчици                                      9 х.лв. 

          -към персонал                                        17 х.лв. 

          -данъчни задължения                               4 х.лв. 

          -други задължения                                 14 х.лв.в т.ч. гаранция за добро 

управление съгласно договор. 

      Вземанията на МБАЛ ГУЛЯНЦИ ЕООД към 30.06.2021г.са в размер на 

55 х.лв. 

      Наличността на парични средства в края на отчетния период са в 

размер на 173 х.лв.съответно: 

         -касова наличност                                      2 х.лв. 

         -наличност по банкови сметки               215 х.лв. 

     Количествени характеристика на болницата да обслужва текущите си 

задължения с краткосрочни активи.В баланса на дружеството за първото 

шестмесечие на  2021г.са отчетени краткотрайни активи в размер на 338 

х.лв.,а краткосрочните задължения са в размер на 44 х.лв. 

Осъществявайки дейността си дружеството е изложено на риск от: 

-Статичните  цени  на оказваните услуги за извършена дейност.Има 

известно покачване на цените по КП,но като цяло тези цени не 

съответстват на нарастването на цените на 

медикаментите,консумативите,енергийните ресурси и други материали,а 

също и на нарастването на работната заплата в страната,продължаването 

на пандемията от COVID 19,което генерира допълнително увеличение на 

разходите. 

 -Дружеството не ползва към настоящия момент ресурси на кредитни 

институции.Финансира дейността си изцяло от собствени 

средства,средства от МЗ и Община Гулянци. 

Ръководството е изготвило приложения финансов отчет в 

съответствие с НСС. 

Ръководството потвърждава,че е прилагало последователна и 

адекватна счетоводна политика. 

МБАЛ ГУЛЯНЦИ ЕООД е дружество без дъщерни дружества 

регистрирани у нас или в чужбина. 

Количествени и качествени показатели от дейността на дружеството. 

 



През първото шесмесечие на 2021г.в МБАЛ ГУЛЯНЦИ ЕООД са 

лекувани 830 пациенти,с общо 3750 леглодни. 

 

За 2021г.са отчетени следните икономически показатели по 

дейността на болницата: 

   1.Среден разход за един преминал болен            1 582.22лв. 

   2.Среден разход на един леглоден                         349.00лв. 

   3.Среден разход на един лекарстводен                    14.40лв. 

   4.Среден разход за един храноден                            2.11лв. 

 

Медико-статистически показатели за дейността през първо 

шестмесечие на 2021г. 

   1.Брой преминали болни                                           830 

   2.Брой реализирани леглодни                                  3750 

   3.Използваемост на болничните легла в дни               57 

   4.Използваемост на болничните легла в %             31.00% 

   5.Оборот на едно болнично легло                               13 

   6.Среден престой на един болен в дни                     4.53 

През първото шестмесечие 2021г.за нуждите на болницата не  са 

закупувани дълготрайни материални активи. 

Средно списъчния персонал на болницата е 71 човека. 

Средната работна заплата в дружеството за първото шестмесечие на 

2021г. е 2 062.65лв. 

        Дружеството не е страна по висящи съдебни,административни или 

арбитражни производства,касаещи задължения или вземания. 

        Все по-трудно става развитието и управлението на лечебното 

заведение,поради нарастващата конкуренция на разкриване на нови 

болници в района.Това налага постоянно да се търсят възможности за 

закупуване на съвременна апаратура и привличане на квалифициран 

персонал с оглед предлагане на по-качествени услуги на пациентите. 

        Това е изключително трудно за нашето дружество поради 

ограничения собствен финансов ресурс и трудно привличени на външен 

такъв. 

 

 

        

 

 

 

          26.07.2020г.                                 УПРАВИТЕЛ:…………… 

                                                                                  /Д-р А. Яков/ 
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