
„ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I ВАРНА” ЕООД   гр. Варна  9000 

ЕИК 000090186       бул. „Съборни” № 24 
 

Междинен доклад за дейността  

на „Дентален център 1 Варна” ЕООД към 31.03.2022 г. 

 

”Дентален център I Варна” ЕООД е лечебно заведение с предмет на дейност 

осъществяване на първична и специализирана и извънболнична дентална помощ, регистрирано във 
Варненския окръжен съд, като еднолично дружество с ограничена отговорност, 100% собственост 

на Община Варна. Дружеството е правоприемник на Районна стоматологична поликлиника /РСП/ 

Варна, съществуваща от 1953 година. 

Центърът е единственото лечебно заведение за обслужване на пациенти от Варна, областта 

и Североизточна България, което разполага с необходимата материално-техническа база, 

организационна структура и висококвалифициран медицински персонал за превенция, ранна 
дигностика и комплексно лечение и е изпълнител по договор с РЗОК за рентгенова диагностика, 

първична и специализирана хирургична дентална помощ, и единствен за Североизточна България 

за лечение под обща наркоза на деца до 18 години. 

Неотложната помощ и осъществяваните лечебни дейности по договор с РЗОК са 

нерентабилни, тъй като приходите покриват само преките разходите на дружеството за 

възнаграждения, осигуровки, материали и медикаменти, а непреките за издръжка и инвестиции се 

покриват за сметка на платените и спомагателни дейности. 

Главната цел на “Дентален център 1 Варна” ЕООД е да осигури достъпна, достатъчна и 

ефективна профилактика, диагностика и комплексно лечение на денталните заболявания. 

 

Стратегически цели: 

- Устойчивост в развитието, както на дружеството, така и предлагания здравен продукт, 

водещи до подобряване на качеството на живот и ефективно използване на ресурсите. 

- Поставяне на ефективна основа денталната профилактика чрез подпомагане на 
Варненската дентална мрежа и чрез собствени активни мероприятия за намаляване на лечебните 

дейности за сметка на постигнатото по-добро орално здраве на населението. 

- Постигане на ефективност във функционирането и развитието на “Дентален център 1 

Варна” ЕООД като търговско дружество, от една страна и лечебно заведение от друга, водещи до 

повишаване качеството и асортимента на предлаганите дентални услуги 

- Клинико-консултативно съдействие на денталната мрежа чрез извършване на съвременна 

диагностика посредством апаратура, съсредоточена в съответното звено на центъра и консултации 
със специалисти. 

- Извършване на висококвалифицирана дентална помощ на обслужвания по договор с РЗОК 

контингент и на други лица. 

- Съчетаване на социалното и пазарно начало в здравеопазването. 

- Оказване на дентална помощ на контингент от социално слаби групи на населението, 

определени и финансирани от Община Варна, в съответствие с чл.97 т.5 от ЗЛЗ. 

- Намиране на нови пазарни ниши за реализиране на предлаганите дентални услуги. 

- Разработване на кадрова стратегия за привличане и задържане на водещите специалисти. 

- Разработване на промоционални стратегии. 
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Стратегическите цели могат да се групират по различния срок, в който трябва да бъдат 

реализирани: 

 

Дългосрочни цели: 

-     Повишаване качеството на денталната  помощ. 

- Осъществяване на дейности по профилактиката и промоция на денталното здраве, 

водещи до подобряване на здравния статус и качеството на живот на населението от варненския 

регион. 
- Оптимизиране дейността и приспособяване капацитета на “Дентален център 1 Варна” 

ЕООД във връзка с потребностите на пазара и състоянието на здравната система. 

- Внедряване на нови методи и методики в денталната медицина, денталната техника, 

информатиката в практиката, както и управлението и използването на ресурсите водещи до 

устойчивото развитие на дружеството и предлаганите дентални услуги. 

 

Средносрочни цели: 

- Подобряване на материалната база, осъвременяване на апаратурата и въвеждане на 

„електронно здравеопазване”, покриване стандартите за качество, добрата дентална практика и 

„зелена икономика”. 
- Стабилизиране на финансовото състояние. 

- Извършване на енергиен одит и сертифициране на сградата на стоматологията.  

- Въвеждане на енергоспестяващи мерки, проектиране и изграждане на фотоволтаична 

фасада и покрив като елемент от реконструкцията, модернизацията и ремонта на сградата, 

инсталациите и съоръженията, водещи до енергийно пасивна сграда. 

- Запазване на сегашния пазар и завоюване на нови пазарни сегменти. 

- Въвеждане на интегрирана система за управление информацията, качеството и 
дейността в „Дентален център 1 Варна” ЕООД в контекста на „елекронното здравеопазване”. 

- Сключване на договори с юридически лица за абонаментно обслужване. 

- Сключване на договори с доброволни осигурителни фондове за обслужване на техните 

застраховани. 

- Сключване на договори с кметове на близки общини за дентално обслужване на децата. 

 

Краткосрочни цели: 

- Периодичен анализ и оценка на получените показатели за денталните услуги в 

обслужвания район и качеството и ефективността на провежданите действия. 

- Оптимизиране на разходите чрез реализиране на проекти за повишаване ефективността 
на използваните материални, трудови и финансови ресурси и качеството на предлаганите здравни 

услуги. 

- Активно търсене на нови потенциални потребители. 

- Широка и актуална здравна просвета и промоция на денталното здраве на населението 

от обслужвания регион. 

- Ограничаване негативното влияние от неефективно управление на сградата и 

възникващите разходи по издръжката на общинска администрация, резултат на изваждането на 

част от сградата от капитала на „Дентален център 1 Варна” ЕООД. 

 

Териториално разположение  

“Дентален център 1 Варна” ЕООД обслужва предимно населението на Варненска област, а за 

лечение под обща наркоза центърът е единствен за Североизточна България. Той се намира почти в 

идеалния център на града, което му помага да има добър достъп до пациентите и близост до всички 
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пътни комуникации. Достъпът до него е лесен. В близост има автобусни линии до ж.п. гарата и 

автогарата. Във фоайето има колонка на таксиметрова фирма за повикване на такси. 

 

Продуктов портфейл  

“Дентален център 1 Варна” ЕООД е основен изпълнител по договор с РЗОК за Варненския 

регион за рентгенова диагностика, първична и специализирана хирургична дентална помощ, и 

единствен за Североизточна България за лечение под обща наркоза на деца до 18 години, с разкрит 

дневен стационар. Извършва следните специализирани дентални услуги: детска дентална 
медицина; ортодонтия; пародонтология и заболявания на оралната лигавица; рентгенова дентална 

диагностика включваща рентгенови снимки, ортопантомографии; протетично лечение на зъбите, 

дефектити на твърдите зъбни тъкани и дефектите на зъбните редици със съвременни рационални 

методи: керамика, металокерамика, моделно ляти скелетирани протези, хирургично лечение на 

сложни клинични случаи; оперативна хирургична дейност по показания от ортодонтски, 

протетичен и терапевтичен характер; изработване на лечебно-профилактични ортодонтски апарати 

и подвижно протезиране.  
“Дентален център 1 Варна” ЕООД извършва разрешените от закона дейности, целесъобразни 

за неговото функциониране и развитие като: първична и специализирана дентална помощ за 

осигурени и неосигурени пациенти, вкл. и деца; платено стоматологично обслужване по договори, 
дентални услуги на спешно нуждаещи се пациенти. В този аспект, те могат да се обобщят като: 

- Специализирана и извънболнична дентална помощ по договори с РЗОК; 

- платено обслужване по договори с осигурителни фондове и фирми; 

- платено обслужване на пациенти; 

- дейности по профилактика на оралните заболявания и промоция на денталното здраве; 

- методична помощ на външни потребители. 

Денталните случаи, които се лекуват в “Дентален център 1 Варна” ЕООД, са: 
-   Детска дентална медицина: унаследени и придобити зъбни дисплазии, зъбни 

дисхромазии, меланодонтия с усложнения, травматични увреждания на зъбите: контузио, 

луксацио, фрактура дентис, саниране на тежки терапевтични случаи, вкл. деца с изразен 

силен негативизъм към дентални манипулации, тежки клинични случаи на перидонтит и 

заболявания на пародонта. 

-   Ортодонтия: предоперативна подготовка и следоперативно лечение на деца с цепки; деца 

с тежки зъбочелюсни деформации: прогнатия на горната челюст, ретрогнатия на 

максилата, прогения, отворена захапка, мандибуларна ретрогнатия, лицева асиметрия. 

-   Пародонтология и заболявания на оралната лигавица: гингивитис хипертрофиканс, 

стоматитис афтоза, улцетроза, стоматитис афтоза рецидива, алергични и токсични прояви 
в устата, дермато-стоматити, глосити, хейлити, херпес симплекс, пародонтопатии. 

-   Протетична дентална медицина: дефекти на твърдите зъбни тъкани и дефекти на зъбните 

редици. 

-   Обща дентална медицина 

-  Съпътстващи услуги, свързани с осигуряването на допълнително удобство за 

пациентите и техните близки: апарат за минерална вода и вендинг машина за топли 

напитки.  

       

Организация на дейността 

Цялостната дейност на дружеството се реализира в сграда на стоматологията. В нея са 

обособени следните звена: 

А. Лечебна част 

а) приемен сектор с неотложно стоматологично лечение 
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б) сектор хирургия; 

в) сектор ортопедия; 

г) сектор терапия; 

д) парадонтология; 

е) сектор ортодонтия; 

ж) сектор детска медицина; 

з) сектор рентгенова диагностика. 

 Кабинетите работят по предварително разработен график. 
Б. Финансово – стопански дейности 

а) техническа служба; 

б) финансово – счетоводен отдел; 

в) стерилизащия, пране и събиране, траспортиране и обезвреждане на опасни 

отпадъци. 

 

Основни финансови показатели: 

 КЪМ   31.03.2022 г. 31.03.2021 г. 

Изменение 

на база 

2021 г. 

Приходи, в това число:   245 231   

от дентални услуги 84% 205 205 0% 

от специализирани услуги 10% 25 18 28% 

от наеми на активи 4% 9 8 13% 

от правителствени дарения 2% 6 0 100% 

други приходи 0% 0 0 0% 

Други приходи:     

Разходи, в това число:   244 212   

материали 23% 55 31 23% 

услуги 7% 17 21 -20% 

персонал 66% 161 151 7% 

амортизации 1% 3 5 -40% 

други оперативни разходи 3% 8 4 100% 

финансови разходи 0% 0 1 -100% 

Финансов резултат   1 17   

Налични парични средства към 31/03.   84 121 -30% 

 

 
Фирмен риск 

Оценката на този риск е свързана с естеството на дейност на "Дентален център 1 Варна" 

ЕООД. Този риск включва общ бизнес риск и финансов риск. 
 
Общ бизнес риск и финансов риск 

Бизнес рискът е резултат от възможните изменения на търсенето на предлаганите услуги на 

дружеството в резултат на промени на предпочитанията на потребителите на този тип услуги или в 

резултат на конкуренцията на фирмите в отрасъла.  
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През последните години, дружеството успява да запази позицията си единствено лечебно 

заведение за Североизточна България за лечение под обща наркоза на деца до 18 години. 

Дружеството се стреми и към по-нататъшно разширяване на своя пазарен дял, закупуване на нови 

и с по-добри технически показатели машини и оборудване и съвременно технологично 

осигуряване на предлаганите услуги. В този смисъл политиката на ръководството на “Дентален 

център 1 Варна” ЕООД е насочена към увеличаване на ефективността на предприятието и 

намаляване на бизнес риска от дейността му. 

Възможността за промени в цените на предлаганите дентални услуги на дружеството в 
резултат на промени в цените на материалите, както и в резултат на други ценообразуващи 

елементи, поражда така наречения търговски риск за дейността на “Дентален център 1 Варна” 

ЕООД. 

Финансовият риск на дружеството е свързан с възможността от влошаване на 

събираемостта на вземанията и изплащането на задълженията към банковите и др. институции, 

което би могло да доведе до затруднено финансово състояние. 

Показателите за вземанията и погасяване на задълженията показват добри възможности на 
дружеството за събиране на вземанията и за посрещане на регулярните текущи задължения. 

Кредитен риск 

През отчетния период дружеството не е сключвало договори за заем, в качеството му на 

заемополучател. Не са предоставяни гаранции. 

През отчетния период дружеството не е сключвало договори за заем, в качеството му на 

заемодател. 

 

Политически риск 

През 2021 г. световната икономика се възстанови от спада през 2020 г., предизвикан от 

пандемията от COVID-19. През предходната година беше в ход и икономическо възстановяване в 

ЕС, но с големи различия между отделните държави, като нивото на брутния вътрешен от 2019 г. 

не беше достигнато. Възстановяването на световната и европейска икономика беше съпроводено с 

по-високи разходи за енергия, затруднения във веригите на доставка и силно нарастване на цените. 

Високото равнище на цените, особено на енергийните стоки, предизвика ускоряване на 

инфлацията в края на 2021 г. до исторически нива. 
Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната, които от 

своя страна влияят върху възвръщаемостта на инвестициите. Определящ фактор за дейността на 

даден отрасъл и респективно дейността на фирмата е формулираната от правителството 
дългосрочна икономическа програма, както и волята да се осъществяват набелязаните приоритетни 

стъпки. Степента на политическия риск се асоциира с вероятността за промени в неблагоприятна 

посока на водената от правителството икономическа политика или в по-неблагоприятния случай - 

смяна на правителството и като следствие от това с опасността от негативни промени в 

инвестиционния климат. 

Налице е нова извънредна ситуация в световен мащаб – военния конфликт между Русия и 

Украйна. На този етап е трудно да се прогнозират, какви ще са икономическите ефекти. Дейността 
на лечебното заведение не е пряко свързана с юридически и/или физически лица, засегнати от 

наложените санкции на Русия. Страховете по-скоро са насочени по отношение на цената и 

надеждността на доставките на енергийни суровини, и забавяне в доставките на медицински 
консумативи и апаратура, които се внасят на територията на България. 

 

Анализ на денталната дейност 

Отрасъл “Здравеопазване”, в частност „Дентални услуги” се характеризира със сложност на 

технологичния процес и висок темп на технологични промени. В същото това време социалната 




