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ВОЕННОМЕДИЦИНСКА MILITARY   MEDICAL         

АКАДЕМИЯ ACADEMY 
 

София 1606,  бул. “Г.Софийски”  № 3, 3, Georgy Sofiisky Blvd., 1606, Sofia, Bulgaria, 

Тел.: (+359 2) 952 14 51, 92 26-003, 92 25-422 Tel.:(+359 2) 952 14 51, 92 26-003, 922 25-422 
Факс: (+359 2) 922 60 83 Fax: (+359 2) 922 60 83 

 

Рег. №  1201/ 05. 02. 2015г. 

Екз. № ___ 

О Т Ч Е Т  

ЗА РАБОТАТА И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА 

АКАДЕМИЯ  

В рамките на срока от встъпване в длъжност на правителството до 

05.02.2015г., във Военномедицинска академия, бяха предприети действия и 

постигнати резултати по следните проблемни въпроси: 

1. Предоговорени са текущите договори за: 

- абонаментна поддръжка на медицинската техника и доставка на 

резервни части за същата, в сила от 01.01.2015 г. Поддръжката на компютърната 

техника вече се осигурява от служители на ЦЛИОТП към ВМА – постигната е 

годишна икономия на средства в размер на 1 981 293 лв.;  

- разходите за абонаментна поддръжка на сграден фонд, инсталации и 

съоръжения се намаляват от 8 566 393,46 лв. на 3 013 901,92 лв. (65%), 

икономия от 5 552 491,54 лв.; 

- храна по определени диети за пациентите и храна на персонала, 

почистване и доставка на хигиенни материали, пране на болнично бельо, 

поддръжката на тревни площи – постигната годишна икономия от                

8 905 831,47 лв.; 

- горива за битови нужди, горива и експлоатационни течности и такива, 

зареждани с транскарти от бензиностанциите в страната – постигната е годишна 

икономия на средства в размер на 937 633,53 лв.; 

- абонамент за доставка на телекомуникационни услуги за нуждите на 

ВМА – постигната е годишна икономия на средства в размер на 64 050,44 лв.; 

- доставка на лекарствени средства и медицински консумативи – 

реализират годишна икономия в размер на около 4 500 000 лв. (26%). 

 Предприети са действия за постигане на: 

- намален е общият дълг на Военномедицинска академия от              

130 000 000 лв. на 103 000 000 лв. (с 27 000 000 лв.), към 31.12.2014 г.; 

- просрочените задължения на ВМА са намалени от 112 000 000 лв. на 

95 000 000 лв. (със 17 000 000 лв.), към 31.12.2014 г.; 

- подписани са 58 нови допълнителни споразумения с доставчици, в 

резултат, на което е реализирана икономия в размер на 1 946 304,11 лв. (11%);  

- разширяване функциите на съществуващата Болнична информационна 

система, с възможност за постоянен контрол на разходите за всеки пациент; 
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- стимулиране на използването на генерични лекарствени средства, с цел 

намаляване на разходите с 25-30%; 

- прекратяване на неизгодните договори за „Изпиране, сушене, гладене и 

предаване на болнично бельо, постелен инвентар и работно облекло” и 

„Извършване на спомагателни болнични услуги /почистване/”. В момента 

дейността се извършва от нает персонал по допълнително разписание на 

длъжностите за ВМА до възлагането на нова обществена поръчка, икономия от 

6 365 263 лв.  

2. Предоговаряне изплащането на неразплатени задължения, с цел 

постигане на отстъпка от дължимата сума. 

Постигнати резултати 

Разходи на ВМА 

Годишен разход 

Нов договор 
Реализирана 

икономия 

Нова 

процедура по 

ЗОП 

Очаквана 

годишна 

икономия 

Поддръжка на компютърна и 

медицинска техника, 

доставка на резервни части за 

медидицнска апаратура. 13 436 492,82 лв 1 497 507,59 лв 13 436 492,82 лв 1 497 507,59 лв 

Храна по определени диети за 

пациентите и храна на 

персонала 4 060 000,00 лв 2 094 152,00 лв 3 650 000,00 лв 2 504 152,00 лв 

Осигуряване на хигиената във 

ВМА. 1 500 000,00 лв 5 325 623,33 лв 1 500 000,00 лв 5 325 623,33 лв 

Поддържане на зелените 

площи. 20 000,00 лв 36 456,14 лв 20 000,00 лв 36 456,14 лв 

Изпиране, сушене, гладене и 

предаване на болнично бельо, 

постелен инвентар и работно 

облекло на ВМА и 

подчинените й структури. 160 000,00 лв 1 040 000,00 лв 160 000,00 лв 1 040 000,00 лв 

Поддръжка на сграден фонд, 

инсталации и съоръжения. 7 050 927,06 лв 1 515 466,40 лв 3 013 901,92 лв 5 552 491,54 лв 

Абонаментни договори за 

доставка на 

телекомуникационни услуги 260 867,79 лв 38 881,05 лв 235 698,40 лв 299 748,84 лв 

Договори за доставка на 

горива за битови нужди, 

горива и експлоатационни 

течности и такива, зареждани 

с транскарти от 

бензиностанциите в страната.  1 113 535,89 лв 937 633,53 лв 1 113 535,89 лв 937 633,53 лв 

Договори за доставка на 

лекарствени средства и 

медицински консумативи. 12 775 622,00 лв 4 491 643,00 лв 12 775 622,00 лв 4 491 643,00 лв 

ОБЩО: 40 377 445,56 лв 16 977 363,04 лв 35 905 251,03 лв 21 685 255,97 лв 

 

- Ръст на броя амбулаторни прегледи с 3%; 

- Ръст на лекуваните в стационар болни с 3%; 
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- Ръст на лабораторните изследвания с 23%, при намаляване на разходите 

за реализацията им с 22% (намаляване на разходите с 1 200 000 лв.). 

3. Анализира се работата на частните структури, ползващи 

помещения под наем в сградата на ВМА-София, като се предоговарят условията 

в интерес на Академията. 

 

НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ 

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ЧЛЕН-КОР. ПРОФ.  

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ, д.м.н. 
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