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1. Увод: 

Настоящият документ представлява отчет за дейността на Специализирана акушер-
гинекологична болница за активно лечение (САГБАЛ) „Д-р Щерев” и Медицински център 
„Репродуктивно здраве” (МЦРЗ) за 2011 г. Предложеният отчет представя накратко 
структурата, историята и постиженията на двете лечебни заведения и съдържа подробни 
данни за медицинските, научните, учебните и социалните дейности през изминалата година. 
Публикуването на този документ е израз на стремежа на екипа на АГ болница „Д-р Щерев” и 
МЦ „Репродуктивно здраве” за пълна откритост и прозрачност пред пациентите и 
обществеността. Стремеж, подкрепен от разбирането, че всяка болница и лечебно заведение 
дължи отчетност за постигнатите резултати не само пред контролните държавни органи, но и 
пред всички заинтересовани от нейната дейност граждани. Достъпът до подобна коректна и 
достоверна информация е задължително условие за гарантирането на правото на българските 
пациенти за информиран избор на качествени здравни грижи. 
 



5 
 

 
2. АГ болница „Д-р Щерев” 

2.1. Фирмена структура: 
 

Групата лечебни заведения под егидата на доц. д-р Атанас Щерев води началото си от 
образуването на Акционерно дружество „АГКДР Щерев” от 07 юни 1999 г. Първата копка и 
започването на строителството на настоящата болнична сграда става през месец март 2000 г., а 
четири години по-късно, на 08 януари 2004 г., е завършен първият етап на нейното завършване, 
когато стартира и дейността на АГ болница „Д-р Щерев”. Приключването на строителството и 
откриването на родилно отделение става на 09 декември 2006 г. През ноември 2010 г. стартира 
изграждането на нова модерна болнична сграда, част, от която ще поеме разширяването на 
дейността на съществуващите лечебни заведения. 

 

В рамките на групата от лечебни заведения има разкрити няколко търговски дружества: 
Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Д-р Щерев” (САГБАЛ "Д-
р Щерев" ЕООД), Медицински център „Репродуктивно здраве” (МЦ „Репродуктивно 
здраве”ООД), аптека (ЕТ „Никола Милачич”), неправителствена организация в обществена 
полза „Институт по репродуктивно здраве”(ИРЗ). През 2010 г. е създадено акционерното 
дружество „Д-р Щерев” АД, а през 2011 г. врати открива Медицински център „Репродуктивно 
здраве Д-р Щерев – Русе” ООД (виж приложената схема) 

 

 

 
САГБАЛ 
„Д-Р ЩЕРЕВ” 
ЕООД 

МЦ 
„РЕПРОДУКТИВНО 

ЗДРАВЕ” ООД 

 
 
„АГКДР ЩЕРЕВ” 

АД 

 
 
„Д-Р ЩЕРЕВ” АД 

МЦ 
„РЕПРОДУКТИВНО 

ЗДРАВЕ Д-Р ЩЕРЕВ - 
РУСЕ” ООД 

 
АПТЕКА 

(ЕТ „Никола 
Милачич) 

Институт по 
репродуктивно 

здраве 
(ИРЗ) 
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2.2. Информация за контакт: 
Адрес:

ж.к. "Разсадника" 
ул. "Христо Благоев" №25-31 

 
гр. София 1330 

 
Интернет страница: 
www.ivf-bg.com  
 
 
 
Телефони, факс и e-mail: 

 

Тел: 02 920 09 01 
 

Моб: 088 725 12 98 
 

Моб:087 912 18 79 
 

Факс: 02 920 18 27 
 

 

info@ivf-bg.com 
mcrz@mail.bg 

 
 

 
  
Автобусни линии 
 
 

№: 11, 60, 72, 77, 83 

Трамвайни линии 
 
 

№: 8, 10, 11, 19, 22 

Метростанция: 
 

 

"Вардар" 

Маршрутни таксита 
 

№: 1, 4, 6, 15, 29, 32, 35 

От Централна гара - Автобуси № 60 и 77 
От Централни софийски хали - Трамвай № 22 
От НДК - Автобус № 72 
 

  
 
 
 

Интернет канали за комуникация (моля, кликнете на съответния бутон): 

      
 

http://www.ivf-bg.com/�
mailto:info@ivf-bg.com�
mailto:mcrz@mail.bg�
http://www.ivf-bg.com/blog/�
http://forum.ivf-bg.com/�
http://www.bg-mamma.com/index.php?board=103.0�
http://www.facebook.com/pages/%D0%90%D0%93-%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%94-%D1%80-%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2/119708348047552�
http://maps.google.com/maps?q=%D0%A1%D0%90%D0%93%D0%91%D0%90%D0%9B+%D0%94-%D1%80+%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2,+%D1%83%D0%BB.+%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2,+%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F,+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&hl=bg&ie=UTF8&ll=42.700131,23.287604&spn=0.006986,0.013711&sll=42.700305,23.287132&sspn=0.006986,0.013711&z=16�
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2.3. Общо представяне, история и успехи: 
 

Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение (САГБАЛ) „Д-р Щерев” и 
Медицински център (МЦ) „Репродуктивно здраве” осигуряват висококачествена здравна 
помощ и грижи в областта на гинекологията, акушерството и асистираните репродуктивни 
технологии (АРТ). Болницата притежава лиценз за осъществяване на лечебна дейност от 
Министерство на здравеопазването и удостоверение за извършване на дейности по 
асистирана репродукция от Изпълнителна агенция по трансплантация.  
 
Още преди създаването на болницата доц. Атанас Щерев с част от сегашния екип на САГБАЛ 
„Д-р Щерев” и МЦ „Репродуктивно здраве” полага основите по прилагането на съвременните 
методи за лечение на безплодието в България. С над 25 годишен опит в асистираната 
репродукция на своите специалисти, болницата е пионер в прилагането на АРТ в България.  
През изминалите повече от 20 години Доц. Д-р Атанас Щерев, със свои колеги или в 
сътрудничество с екипа от лекари, ембриолози и биолози на болницата, за пръв път в 
български условия извършват: през 1988г. – раждане на „бебе в епруветка”; през 1996г. – 
прилагане на метода ICSI (инжектиране на сперматозоид в яйцеклетката); през 1998г. – 
прилагане на метода PESA (подкожно аспириране на сперматозоиди от епидидима); през 
2000г. – прилагане на техниката асистиран хетчинг (излюпване); през 2003г. – успешни 
бременности със замразени сперматозоиди, получени чрез метода PESA и със замразени 
ембриони чрез метода витрификация; през 2006г. – успешно клинично приложение на ко-
култувиране на ендометриални клетки, предназначен за пациентки с неуспешни ин витро или 
ICSI опити; през 2007г. – успешно размразяване и оплождане на яйцеклетки по метода ICSI; 
през 2010г. – прилагане на метода MACS; през 2011 г. – въвеждане на нова за България 
методика за предимплантационна генетична диагностика. Понастоящем чрез своите 
висококвалифицирани лекари и ембриолози САГБАЛ „Д-р Щерев” и МЦ „Репродуктивно 
здраве” предлагат на пациентите си широк набор от съвременни асистирани репродуктивни 
технологии и методи като: вътрематочна инсеминация, IVF (ин витро оплождане), ICSI, TESE, 
PESA, PBMC, FISH, ко-култивиране, замразяване и криопрезервация на яйцеклетки, 
сперматозоиди или ембриони и т.н. Болницата разполага с модерна база и 
високотехнологично оборудване за извършване на АРТ процедури съобразно най-високите 
международни стандарти. При разрешаване на сложни казуси екипът на САГБАЛ „Д-р Щерев” 
провежда консултации със световно признати учени-партньори от водещи клиники по 
репродуктивно здраве във Великобритания, Белгия,Италия, Холандия, Израел, Гърция и 
Турция. Представители на АГ болница „Д-р Щерев” са членове и участват във важни комисии 
на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (European Society of 
Human Reproduction and Embryology – ESHRE – www.eshre.com). От 2001 г. болницата участва в 
Европейския IVF мониторинг (European IVF monitoring (EIM) Program), представяйки 
информация за броя на извършените АРТ процедури и процентът на успеваемост. Всяка година 
АГ болница „Д-р Щерев” представя подробен отчет за дейността си и постигнатите резултатите 
пред държавните здравни институции и обществеността.  
 
В областта на акушерството АГ болница „Д-р Щерев” и МЦ „Репродуктивно здраве” предлагат 
качествена лекарска грижа за проследяване на целия период на бременността, провеждане на 
съпътстващите медицински консултации и изследвания и извършване на самото раждане в 
модерни условия. В болницата се извършва задълбочена пренатална диагностика, включваща 
при нужда фетална морфология, биохимичен скрининг, хориална биопсия, амниоцентеза, 
кръвни изследвания и изследвания на секрети по време на бременност. Както бе споменато от 
декември 2006 г. към болницата е разкрито и родилно отделение. Понастоящем то се състои от 

http://www.eshre.com/�
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предродилна зала, операционна зала за цезарови сечения, родилна зала, в която се водят 
нормални раждания, интензивен сектор за следродилни и следоперативни грижи, стационар 
за родилките с адекватни за модерно лечебно заведение условия за престой и възстановяване. 
 
В областта на гинекологията в САГБАЛ „Д-р Щерев” се провеждат рутинни и профилактични 
гинекологични прегледи на девойки, жени в детеродна възраст, жени в менопауза и жени над 
55-60 години. В посочените групи с модерна техника и методи за диагностициране се 
извършват всички видове съвременни гинекологични прегледи, изследвания и манипулации. 
Професионалният лекарски екип на болницата осъществява също така и специализирани 
гинекологични операции като абразио, кистектомия, оперативна лапароскопия, 
лапарокистектомия, лапаромиомектомия, оперативна хистероскопия, хистеректомия, 
полипектомия, метропластика, пластика на маточни тръби, тъканно-деструктивна терапия и 
т.н. В сферата на дейност влизат също така и клинични изпитвания на лекарства и медицинска 
апаратура, учебна и научна дейност, обучение на студенти и специализанти и предлагане на 
възможности за продължаваща квалификация на лекари и акушерки. 
 
Днес, след повече от две десетилетия опит в ин витро оплождането и лечение на безплодието, 
екипът от лекари, ембриолози и акушерки на АГ болница „Д-р Щерев” продължава успешно да 
въвежда и прилага уникални и нови за България методи, които увеличават шанса жените и 
двойките, страдащи от стерилитет, да се сдобият със своя рожба.  
 
Мото:  
„Ние създаваме радост”; „Опитът е от най-голямо значение за успеха”. 
 
Ценности: 
По отношение на екипа: 
- Висок професионализъм и квалификация; 
- Дългогодишен опит и с продължаващо обучение; 
- Професионална колегиалност и екипна работа. 
 
По отношение на пациентите: 
- Безупречно обслужване и комфортни условия; 
- Етично поведение и персонално отношение; 
- Откритост и пълна прозрачност; 
 
Мисия:  
Осигуряване на висококачествена здравна помощ и грижи в областта на асистираните, 
репродуктивни технологии, акушерството и гинекологията и чрез: 
- професионални медицински грижи и безупречно административно обслужване; 
- продължаваща квалификация на медицинските специалисти, биологичния екип и 
административния персонал; 
- прилагане на най-новите технологии и методи за диагностика и лечение на безплодието; 
- внедряване на модерна високотехнологична апаратура и оборудване; 
-поддържане на съвременна материално-техническа база за лечение и комфортен болничен 
престой; 
- открита ежедневна двупосочна комуникация с пациентите чрез използване на различни 
информационни канали. 
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2.4. Екип и персонал: 
Към 31 декември 2011 г. в болницата работят на трудов и граждански договор следните 
специалисти и помощен персонал.  

Юридическо лице 
Трудов 

договор Граждански договор ОБЩО 

САГБАЛ "Д-р Щерев" ЕООД 88 14 102 

МЦ "Репродуктивно здраве" ООД 38 2 40 

ЕТ "Никола Милачич" 3 - 3 

АГКДР "Щерев" АД 7 - 7 

Сдружение „ИРЗ” 2 - 2 

ОБЩО 138 16 154 

 

Обобщена справка персонал (трудов и граждански договор) към 31 декември 2011 г.: 

Длъжност Брой 
Лекари 31 
* Акушер-гинеколози на трудов договор 10 
* Акушер-гинеколози на граждански договор 5 
* Лекари, без специалност 4 
* Анестезиолог на основен трудов договор 1 

• Кооперация от анестезиолози, с които болницата  
има договор за предоставяне за предоставяне на услуги  
* Кардиолог на основен трудов договор 1 
* Кардиолог на граждански договор 1 
* Детски кардиолог (фетална ехокардиография) на граждански договор 1  
* Неонатолог на основен трудов договор 1 
* Патологанатом на втори трудов договор 1 
* Мамолог на граждански договор 1 
* Генетик на граждански договор 1 
* Андролог/Уролог (1 на трудов и 2 на граждански договор)  3 
* Хирург на граждански договор 1 
Ембриолози/Биолози 12 
Главна акушерка 1 
Акушерки  32 
Санитари 11 
Здравен инспектор 1 
Рентгенов лаборант 1 
Медицински лаборанти 2 
Психолог 2 
Административен персонал 34 
Главен медицински секретар 1 
Медицински секретари 10 
Технически секретар 1 
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Технически сътрудник ИРЗ 1 
Координатор Фонд – АРТ 1 
Административен координатор 1 
Оперативен счетоводител 5 
Специалист, финансово-ресурсна дейност 1 
Човешки ресурси 2 
Мениджър, маркетинг 1 
Специалист, маркетинг и реклама 1 
Специалист, маркетинг и реклама/Главен секретар ИРЗ 1 
Координатор, европейски програми и проекти 1 
Статистик, медицинска статистика 1 
Специалист, здравноосигурителна каса 1 
Системен администратор 1 
Информационен отдел – оператор, база данни 3 
Юрисконсулт 1 
Ръководен персонал 5 
Управител, лечебно заведение 1 
Изпълнителен директор 1 
Гл.счетоводител 1 
Специалист, сигурност 1 
Ръководител, аптека 1 
Помощен персонал 13 
Техник, медицински газове 1 
Специалист, подръжка 1 
Шофьори 6 
Домакин 1 
Машинен оператор 1 
Охранители 2 
Озеленител 1 
Друг персонал 2 
Магистър-фармацевт 2 
ОБЩО 147 

* Забележка: броят персонал е на база физически лица, а не сбор от заеманите длъжности 
в отделните дружества. 
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3.1. Обобщени данни извършени дейности по асистирана репродукция през 2011 г.: 
3. Статистистика за извършените медицински дейности през 2011 г.: 

 
- IVF/ICSI процедури: 

 
Fresh цикли FRET  

(размразени 
цикли) 

D-R  
 

(донорски 
цикли) 

Общи данни 
IVF ICSI IVF-ICSI общо 

Процедури* 190 535 224 949 79 45 
Пункции 188 533 220 941 79 37 
ЕТ 161 433 208 802 65 41 
Кл. бременности 64 145 101 310 14 24 
% брем./ЕТ 39,8% 33,5% 48,6% 38,7% 21,5% 58,5% 

 
Лимитирани/спонтанни цикли 

  Пункции ЕТ 
Клинични 
бремености 

% клинични 
бременности/ЕТ 

Лимитиран 107 83 31 37,3% 
Спонтанен 10 4 1 25,0% 

 
По възрастови група 

Възраст  процедури ЕТ Клинични 
бременности 

% клинични 
бременности/ЕТ 

≤ 30 187 171 86 50,3% 
31-34 244 213 88 41,3% 
35-39 337 287 104 36,2% 
≥ 40 181 131 32 24,4% 

общо 949 802 310 38,7% 
 

IVF 

Възраст  Процедури ЕТ Клинични 
бременности 

% клинични 
бременности/ЕТ 

≤ 30 38 34 15 44,1% 
31-34 49 40 20 50,0% 
35-39 69 60 22 36,7% 
≥ 40 34 27 7 25,9% 

Общо 190 161 64 39,8% 
 

ICSI 

Възраст  Процедури ЕТ Клинични 
бременности 

% клинични 
бременности/ЕТ 

≤ 30 97 90 42 46,7% 
31-34 132 113 40 35,4% 
35-39 185 150 48 32,0% 
≥ 40 121 80 15 18,8% 

общо 535 433 145 33,5% 
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IVF+ICSI 

Възраст  Процедури ЕТ Клинични 
бременности 

% клинични 
бременности/ЕТ 

≤ 30 52 47 29 61,7% 
31-34 65 60 28 46,7% 
35-39 83 77 34 44,2% 
≥ 40 26 24 10 41,7% 

общо 226 208 101 48,6% 
 
 
- Процедури по вътрематочна инсеминация(IUI): 
 Съпружески (IUI) Жени под 40 г. Жени над 40 год. Общо 
Брой цикли 491 28 519 
Бременности 64 0 64 
% бременни 13,0% 0,0% 12,3% 

 
 Донорски (IUI) Жени под 40 г. Жени над 40 год. Общо 
Брой цикли 149 35 184 
Бременности 25 2 27 
% бременни 16,8% 5,7% 14,7% 

 
 
- Други процедури, извършени в ембриологичната лаборатория и криолаборатория:  

Процедура  Брой 

Замразяване на ембриони  86 

Замразяване на сперматозоиди   106 

Имунологични тестове 47 

Разширени спермограми 248 

Размразени ембриотрансфери  65 

Асистиран хетчинг  88 

MACS  78 

Ко-култивиране на ембриони с ендометриални клетки  48 

 

3.2 Обобщени данни за извършените акушеро-гинекологични дейности и други 
медицински дейности през 2011: 
- Гинекологично отделение - оперативни дейности и гинекологични манипулации: 

Ендоскопски операции Брой 
Лапароскопски операции (общо) 52 
Оперативна лапароскопия 30 
Диагностичка лапароскопия 22 
Хистероскопски операции (общо) 77 
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Оперативна хистероскопия 71 
Диагностичка хистероскопия 6 
Общо ендоскопски операции 129 

 
Други операции и манипулации Брой операции 

Малки гинекологични операции и манипулации 
(Abrasio, Punctio kystae, PF, ХУЗК, колпоскопия и др.) 

1211 

PESA/TESE 27 
Отворени коремни операции 13 
 

- Амбулаторни дейности: 
Тип преглед Брой прегледи 

Гинекологични прегледи 13 011 
Ехографски прегледи 19 022 
Профилактични прегледи 2 465 
Урологични(андрологични) прегледи  818 
Прегледи за проследяване на бременност (женска 
консултация) 

3608 

 
- Родилно отделение: 

Общ брой раждания 303 

Нормално раждане 60 
Оперативно родоразрешение: 243 

- По собствено желание 81 

- По медицински индикации 162 

Общ брой родени бебета 317 

Средна възраст на родилите жени 31,9 г. 

% на родилите над 35 г. 29,26% 

% родили след АРТ 39,3% 

% многоплодни раждания 4.6 % 

 
- Лабораторни дейности: 

Вид изследване (брой изследвания) Брой 
Хормонални изследвания 15 750 
Хематология 3798 
Биохимия 5280 
Електролити 42 
Кръвосъсирване и коагулация 2904 
Урина 1652 
Имунология 120 
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Серология 10510 
Имунохематология 562 
Туморни маркери 106 
Микробиология 2484 
Спермограми 3175 
ОБЩО 46 383 

 
-Други медицински дейности: 

Вид процедура/манипулация Брой 
Ембриоредукция 9 
Амниоцентеза 39 
Онкоцитонамазка 1802 
  

 
 

4.1. Общо обучение на персонала: 
4. Учебна дейност в АГ болница „Д-р Щерев” през 2011 г.: 

Проведени обучения 
за повишаване квалификацията на служителите от административно-стопанския блок  

от САГБАЛ „Д-р Щерев” по метода “продължително обучение” през 2011 година 
 
№ Т е м а Период Място Име 

1. Счетоводни и годишни финансови отчети 
2010 

Февруари София Д. Иванова 
И. Алексиева 
А. Асенова 

2.  Новости в Excel 2007 Юни София Д. Иванова 
А. Асенова 
И. Алексиева 
И. Давидкова 
Е. Кирилова 
Кр. Петлев  

3. Данъчно производство при извършване на 
проверки и ревизии 

Юли София Д. Иванова 
И. Алексиева 
А. Асенова 

4. Подготовка за годишно счетоводно 
приключване 2011 г. 

Октомври София И. Алексиева 
А. Асенова 
И. Давидкова 
 

5. Магистратура по бизнес администрация, 
специалност „Маркетинг” 

2011-2012 Солун, 
Шефилдски 
университет 

Й. Тодорова 
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Проведени обучения 
за повишаване квалификацията на медицинските секретари и акушерки от МЦ „Репродуктивно 

здраве” и САГБАЛ „Д-р Щерев” 

№ 
Т е м а Период Място Име 

1. Вътрешно-фирмена комуникация и 
отношения с пациентите 

Май С. Орешак Екип 
медицински 
секретари; 
Екип акушерки 

 

Проведени обучения 
за повишаване квалификацията на санитарен инспектор от САГБАЛ „Д-р Щерев”  

№ Т е м а Период Място Име 

1. Курс на тема „Borer Chemie Ден в София – 
основни принципи на почистване и 
дезинфекция” 

Март София Цв. 
Тевекелийска 

 

 
Проведени обучения 

за повишаване квалификацията на специалистите по здравни грижи 
от САГБАЛ „Д-р Щерев” по метода “продължително обучение” през 2011 година 

 

№ Т е м а Период Място Акушерка 

1. Индивидуално обучение на 
анестезиологични акушерки 

Януари София, СБАЛАГ 
„Майчин дом” 

Т. Георгиева 
Л. Костадинова 

2. Интензивни грижи и лечение на 
недоносени и увредени деца 

Февруари София, ФОЗ - 
МУ 

Ж. Стоянова 

3. Парамедицинска сесия в рамките на 
12-ти Национален конгрес по 
стерилитет, контрацепция и хормоно-
заместителна терапия  

Март Боровец Р. Панкова 
С. Арнаудова 
В. Денчева 
И. Гогова 
Ж. Стоянова 
П. Стоянова 
Д. Зарябова 
Кр. Димитрова 
С. Цветанова 
Л. Тодорова 
В. Бандарска 
М. Илчева 
М. Балевска 
Ф. Моллова 
Д. Дикова 
М. Стоянова 
Р. Джоргова 

4. Психотерапевтични подходи в Март София, ФОЗ - В. Кръстанова 
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медицинската практика МУ 
5. Стил на лидерство и мениджмънт Март София, ФОЗ - 

МУ 
Л. Тодорова 

6. Интензивни грижи и лечение на 
недоносени и увредени деца 

Април София, ФОЗ - 
МУ 

И. Гогова 
Е. Михайлова 

7. Психология на здравето. Стрес и 
здраве 

Май София, ФОЗ – 
МУ 

В. Кръстанова 

8. Вътрешно-фирмена комуникация и 
отношения с пациентите 

Май С. Орешак Кр. Шамова 
Л. Костадинова 
С. Испрян 
С. Цветанова 
Кр. Василева 
В. Бандарска 
Анелия Попова 
Г. Марвакова 
В. Петрова 
Н. Футекова 
Р. Транчева 
Т. Петрова 

9. Професионални здравни рискове за 
работещите медицински специалисти в 
сферата на здравеопазването 

Юни София, ВМА С. Испрян 
Ф. Моллова 
С. Денева 
С. Арнаудова 
В. Денчева 
С. Цветанова 
Т. Петрова 
Г. Мавракова 
Кр. Шамова 
А. Попова 
Л. Тодорова 
Р. Кръстева 

10. Ендокринология на климактериума 
(мъжки и женски) 

Юни София, ФОЗ - 
МУ 

В. Кръстанова 

11. Вирусни хепатити и СПИН Юни София, ФОЗ - 
МУ 

А. Ангелова 

12. Семинар „Съвременни политики и 
практики за подкрепа защита и 
насърчаване на кърменето. 
Инициатива „Болница приятел на 
бебето”  

10.2011 – 
04.2012 г. 

София Кр. Димитрова 
Кр. Василева 
В. Денчева 
Р. Панкова 

13. Курс „Традиционни акушерски умения” Ноември  София В. Денчева 
Кр. Василева 
Л. Тодорова 
Р. Транчева 
П. Стоянова 
Е. Михайлова 
В. Кръстанова 
И. Гогова 
С. Денева 
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4.2.  CME (continuing medical education) и участия в конгреси на членове на екипа през 2011: 

- Участия в обучения и конгреси на лекари акушер-гинеколози и ембриолози 
от САГБАЛ „Д-р Щерев” през 2011 година 
 

№ Т е м а Период Място Представител 
от екипа 

1. ESHRE Кампус „Ендоскопски техники в 
репродуктивната медицина” 

Февруари Льовен, Белгия Д-р Р. Милчева 
Д-р Н. 
Магунска 

2. Кръгла маса „Животозастрашаващи 
кръвотечения в акушерството” 

Февруари София Д-р М. 
Александров 
Д-р М. 
Искилиева 
Д-р Н. 
Магунска 
Д-р Т. 
Арабаджи 

3. 12-ти конгрес по стерилитет, 
контрацепция и хормонозаместителна 
терапия на БАСРЗ (Българска 
Асоциация по стерилитет и 
репродуктивно здраве) 

Март Боровец Д-р М. 
Александров 
Д-р П. 
Андреева 
Д-р Г. Ганева 
Д-р М. 
Коновалова 
Д-р М. 
Искилиева 
Д-р Н. 
Магунска 
Д-р Ив. 
Димитров 
Д-р Р. Милчева 
Д-р Т. 
Арабаджи 
Д-р Цв. 
Николаев 
Т. Милачич  
И. Колева  
Ив. Бочев  
П. Пенкова  
Л. Вълкова  
Д. Дюлгерова  
Л. Велева  
И. Цанов  
П. Гаврилов 

4. 1-ви Световен конгрес по офис 
хистероскопия и резектоскопия 

Май Бари, Италия Д-р П. 
Андреева 
Д-р М. 
Коновалова 
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5. Serono Симпозиум „Индивидуален 
подход при ин витро оплождането” 

Май Копенхаген, 
Дания 

Д-р Т. Тимева 

6. Курс по ехография на млечните жлези 
НСБАЛОЗ – София 

 

Май НСБАЛОЗ – 
София, 

България 

Д-р Т. 
Арабаджи 

7. 10-ти Световен конгрес по фетална 
медицина  

Юни Малта Д-р Т. 
Арабаджи 
Д-р М. 
Искилиева 

8. 27-ма годишна среща на ESHRE 
(Европейската асоциация по човешка 
репродукция и ембриология)  

Юни Стокхолм, 
Швеция 

Доц. А. Щерев 
Д-р М. 
Юнакова 
Д-р Р. Милчева  
Д-р П. 
Андреева 
Д-р Д. Савова 
Д-р Г. Ганева 

9. Базисна генетика в областта на 
инфертилитета 

Септември Букурещ, 
Румъния 

Т. Милачич 
П. Пенкова 
П. Гаврилов 
Б. Бандрева 

10. 21-ви Световен конгрес по ултразвук в 
акушерството и гинекологията  

Септември Лос Анджелис, 
САЩ 

Доц. А. Щерев 
Д-р М. 
Коновалова 

11. 20-ти Годишен конгрес на 
Европейското Дружество по 
гинекологична ендоскопия (ESGE) 

Септември Лондон, Англия Д-р П. 
Андреева 
Д-р Ив. 
Димитров 

12. Ендометриоза и ин витро оплождане  Октомври Рим, Италия Д-р М. 
Александров 

13. Яйцеклетката: от базисните проучвания 
до клиничната практика 

Ноември Барселона, 
Испания 

Ив. Бочев 

14. 14-ти Световен конгрес по 
противоречиви становища в областта 
на акушерството, гинекологията и 
инфертилитета (COGI™) 

Ноември Париж, 
Франция 

Доц. А. Щерев 
Д-р Д. Савова 
Д-р Т. Тимева 
Д-р Г. Ганева 

15. ESHRE Кампус „Ендоскопски техники в 
репродуктивната медицина” 

Ноември Льовен, Белгия Д-р Т. Тимева 
Д-р М. 
Юнакова 

16. ESHRE Кампус „Всичко, което искате да 
знаете за поликистозните яйчници” 

Декември София Д-р Т. Тимева 
Д-р Д. Савова 
Д-р П. 
Андреева 
Д-р М. 
Юнакова 
Д-р М. 
Александров 
Д-р М. 
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Коновалова 
Д-р Р. Милчева 
Д-р Г. Ганева 
Д-р Ив. 
Димитров 
Д-р М. 
Искилиева 
Д-р Т. 
Арабаджи 
Д-р Н. 
Магунска 
Т. Милачич 
И. Антонова 
Б. Бандрева 
Ив. Бочев  
Д. Дюлгерова   
Л. Велева  

 

- Участия в обучения и конгреси на лекар, специалист по анестезиология и интензивно лечение  
от САГБАЛ „Д-р Щерев” през 2011 година: 
№ Т е м а Период Място Лекар-

специалист 
1. ХІІ Национален конгрес по стерилитет, 

контрацепция, ХЗТ и гинекологична 
ендоскопия 

Март Боровец Д-р Цв. 
Николаев 

2. ХVІІ Национален конгрес по 
анестезиология и интензивно лечение 
с международно участие  

Октомври Пловдив Д-р Цв. 
Николаев 

3. Анестезия, лечение и болка, травма – 
мултидисциплинарно лечение, сепсис, 
клинично хранене в интензивната 
медицина 

Октомври Пловдив Д-р Цв. 
Николаев 

 

- Участия в обучения на лекар, специалист по обща и клинична патология 
към САГБАЛ „Д-р Щерев” през 2011 година: 
№ Т е м а Период Място Лекар-

специалист 
1. Курс по течнобазирана цитология Август София Д-р Г. 

Кюркчиев 
 

- Участия в обучения на педиатър-неонатолог от САГБАЛ „Д-р Щерев” през 2011 година: 
№ Т е м а Период Място Лекар-

специалист 
1. Курс „Актуални проблеми в 

педиатрията”, организиран от 
Университетска болница „Лозенец” 

Октомври София Д-р Ст. Дачева 

 



20 
 

4.3. Провеждане на индивидуални курсове на обучение в областта на акушерството и 
гинекологията: 

Кръжоци под ръководството на доц. Щерев 
Видове кръжоци Участници Място на 

провеждане 
Кръжок по фетална морфология Д-р Татяна Арабджи 

Д-р Мариета Искилиева 
САГБАЛ „Д-р Щерев” 

Ендоскопска хирургия (лапароскопия и 
хистероскопия) 

Д-р Татяна Арабджи 
Д-р Мариета Искилиева 
Д-р Иван Димитров 
Д-р Надя Магунска 
Д-р Мария Коновалова 

САГБАЛ „Д-р Щерев” 

Патология на маточната шийка и 
колпоскопия 

Д-р Ралица Милчева 
Д-р Иван Димитров 

САГБАЛ „Д-р Щерев” 

 

 

4.4. Успехи на екипа - отличия и удостоявания, сертификати и акредитации: 

Д-р Таня Милачич: 

Април, 2011 г. 

• избрана за представител на България в категория “Ембриолог“ към Комитета на 
националните представители на Европейската асоциация по човешка репродукция и 
ембриология (ESHRE) с четиригодишен мандат 

• избрана за представител на България в Специалната група по интереси „Репродуктивна 
генетика” към ESHRE.  

Д-р Таня Тимева: 
• е избрана за представител на България в категория „Клиницист” към Комитета на 

националните представители на Европейската асоциация по човешка репродукция и 
ембриология (ESHRE) с четиригодишен мандат. 

 

Ирена Антонова: 

Август, 2011 г. 

• успешно полага изпит за европейски клиничен ембриолог и придобива сертификат от 
ESHREза тази квалификация 

Боряна Бандрева: 
• успешно полага изпит за европейски клиничен ембриолог и придобива сертификат от 

ESHREза тази квалификация 
 

Петя Пенкова: 

Декември, 2011 г. 

• успешно завършва модул за дистанционно обучение към Global Fertility Academy на 
тема „Ембриология и ин витро оплождане”.  
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4.5. Обучение и образователни инициативи, насочени към пациентите. 

- Училище за бъдещи родители „Ние създаваме радост”: 
Курсът на училище за бъдещи родители „Ние създаваме радост” на АГ болница „Д-р Щерев” се 
провежда всеки месец и се състои от три свързани лекции(модула) – Бременност, Раждане и 
Първи грижи за бебето. Всяка лекция е с продължителност 2 часа. Лекции са провеждат в три 
различни съботи/недели на месеца. Целта на училището е да подготви и помогне на бъдещите 
родилки да преминат през всички етапи на бременността, раждането и началните месеци на 
развитие на тяхното бебе по-информирани, по-сигурни и по-спокойни. 
 
Първи модул „Бременност” обхваща: Промени в организма; Препоръчително хранене; 
Хигиенен и физически режим; Проследяване на бременността (фетална биометрия, доплер, 
запис на сърдечни тонове на бебето, лабораторни изследвания);Специални тестове 
(биохимичен скрининг, амниоцентеза, Rh конфликт);Отпуск по майчинство (видове болнични и 
помощи при бременност и раждане);Емоционално състояние и поддържане на душевното 
благополучие на бременната жена; Стволовите клетки като надежда и перспективи за по-
сигурно бъдеще на детето. Водещ: акушерка от САГБАЛ „Д-р Щерев”; гост-лектор: акушер-
гинеколог от САГБАЛ „Д-р Щерев” 
 
Втори модул „Раждане и методи на обезболяване” включва: Предвестници на раждането и 
видове контракции; Кога да се тръгне към родилното отделение и какъв багаж да се подготви 
за престоя; Нормално (физиологично) раждане; Раждане с цезарово сечение (оперативно); 
Облекчаване на болката при раждане; Помощници в раждането (присъствие на бащата и 
естествени идеи); Възстановяване и режим след раждане; Водещ: акушерка от САГБАЛ „Д-р 
Щерев”; Гост – лектор анестезиолог или акушер-гинеколог от АГ болница „Д-р Щерев” 
(Дискусия и отговори на въпроси).  
 
Трети модул „Първи грижи за бебето” включва Кърмене (подготовка за кърмене, положение 
на новороденото при кърмене, начини за установяване дали бебето получава достатъчно 
кърма, изцеждане и съхранение на кърма, проблеми при кърмене); Eжедневен тоалет на 
бебето (подготовка за къпане, къпане и подсушаване, грижа за пъпчето, поставяне и сваляне на 
пелени за еднократна употреба); Водещ: акушерка от САГБАЛ „Д-р Щерев”; Гост - лектор 
неонатолог/педиатър от САГБАЛ „Д-р Щерев”. 
 
Общо проведени месечни сесии на Училището през 2011: 10 сесии  
Общо преминали бременни през 2011: 135 бременни; 
Общо преминали души (бременни и техните партньори): 194 души. 
 
- Курс по подготовка за естествено раждане: 
 
Курсът по подготовка за естествено раждане се организира от АГ болница „Д-р Щерев” 
съвместно с Център „Естествени идеи” от октомври 2011 г. Целта на курса е в рамките на две 
занимания месечно (общо 4 астрономически часа) на бъдещите родилки да бъдат представени 
практически съвети за физическа и емоционална подготовка за протичането на естествено 
раждане. Курсът включва много практически техники и упражнения. Курсът е подходящ за 
всички бъдещи родилки, които биха искали да се подготвят практически за предстоящото им 
естествено раждане – както физически и психически, така и с необходимата допълнителна 
информация. В рамките на едно занимание има ограничение от максимум 6 бременни. 
 
Общо проведени месечни сесии на курса през 2011: 3 сесии 
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Общо преминали бременни през 2011: 9 бременни; 
Общо преминали души (бременни и техните партньори): 15 души. 
 
- Курсове за кърмене: 
 Периодично АГ болница „Д-р Щерев” съвместно с Ла Лече Лига организират лекции, свързани 
с различни аспекти на подготовката за кърмене и естественото хранене на бебетата.  
 
5. Научна дейност в АГ болница „Д-р Щерев” през 2011 г.: 

5.1. Заседания на научни и медицински колегиуми;  

За периода Януари 2011 год. - Декември 2011 год. в САГБАЛ „Д-р Щерев” са проведени  32 
научни колегиума в със следния състав : 
  
Проф.Кюркчиев, доц. Щерев, д-р Т. Тимева,  д-р М. Юнакова, д-р П. Андреева, Д-р Ц.Николаев,  
д-р Д. Савова, д-р М. Александров, д-р Г.Ганева, д-р М. Коновалова, д-р Т. Арабаджи, д-р 
Н.Магунска, д-р Б. Бечев, д-р Р. Милчева, д-р И. Димитров, ембриолози И. Антонова, Л. 
Петкова, Т.Милачич, Б. Бандрева, биолози: Лъчезара Велева, Иво Цанов, Петър Василев, Ива 
Колева,  Десислава Дюлгерова, психолози К. Христова, Мартина Стоянова,  маркетинг: Иван 
Тодоров, Лили Хаджиева . 
Представени презентации, доклади и отчети: 
 

• Лекари и биолози на САГБАЛ „Д-р Щерев” :  24 бр. 
• Гости и чужди лектори:  4 бр. 
• Фармацевтични фирми: 10 бр. 
• Фирми за медицинска апаратура: 7 бр. 
• Обсъдени Клинични случаи: 38 бр. 

 
Забележка: Всички презентации, материали и  протоколи са представени в библиотеката 
на САГБАЛ „Д-р Щерев” 

 

5.2.  Научни публикации на представителите на екипа на САГБАЛ „Д-р Щерев” : 

- В международни издания: 

• I.Bochev, P.Gavrilov, S.Kyurkchiev, A.Shterev P-027 Sperm motility improvement after 
magmeticactivated all sorting a men with astheno-oligo-asthenozoospermia.  Abstracts of the 
27-th Annual meeting of ESHRE, Stockholm, Sweden, 3-6.07.2011 

• S.Kyurkchiev,D.Dyulgerova-Nikolova, T.Milachich, A.Shterev 0-281 Is the semen quality 
affected by stress on the day of oocyte pick up? . Abstract 27-th Annual meeting of ESHRE, 
Stockholm, Sweden, 3-6.07.2011 

• P.Andreeva, I.Dimitrov, M.Konovalova, S.Kyurkchiev, A.Shterev P-447 
methylenetetrahydrofolate reductase. C 677 T prolymorphisms  do not affect ovarian activity 
. Abstact 27-th Annual meeting of ESHRE, Stockholm, Sweden, 3-6.07.2011 

• I. Antonova, L. Veleva, L. Petkova, A. Shterev P-153 Correlation of oocyte grade based on 
cytoplasmic density and elasticity with fertilization rate after ICSI. . Abstracts of the 27th 

Annual Meeting of ESHRE, Stockholm, Sweden, 3 July – 6 July, 2011 
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• Atanas Shterev, Treatment of acne, hirsutism and alopecia. ESHRE campus 2011: What you 
always wanted to know about PCOS, Sofia, Bulgaria, 8-9 December. 

• T. Timeva P-66 Relationship between LH concentrations and pregnancy outcome after 
IVF/ICSI cycles.  Abstract. The 14th World congress on Controversies in Obstetrics, 
Gynecology & Infertility. Paris, France, 17-20.11.2011. 

• D.Kyurkchiev, E.Ivanova-Todorova, M.Murdjeva, S.Kyurkchiev  Immunoregulation by 
Progesterone: Effects on Immune Cells and Mesenchymal Stem Cells.Advances in 
Neuroimmune Biology 1 /2011/ 105-123. 

• D. S. Kyurkchiev, E.Ivanova-Todorova and S. D. Kyurkchiev. Effect of Progesterone on Human 
Mesenchymal Stem Cells. Vitamins and Hormones, Vol.87, Burlimgton:Academic 
Press,2011,pp. 217-237. 

 

- В български издания: 

• Вълкова Л., Милачич Т., Баров Д., Антонова А., Бандрева Б., Тимева Т., Ганева Г., 
Андреева П., Юнакова М., Кюркчиев С., Щерев А. Преживяемост и клинични 
бременности след прилагане на витрификация на ембриони. . САГБАЛ „Д-р Щерев”, сп. 
„Репродуктивно здраве”, бр., 19/2011, стр. 18-19. 

• Бочев И., Кюркчиев С., Щерев А. Техниката на магнитно клетъчно сепариране (MACS) 
оказва положителен ефект върху подвижността на сперматозоидите при мъже с астено-
олиго-астенозооспермия. сп. „Репродуктивно здраве, бр. 19/2011, стр. 19 

• Милачич Т., Пенкова П., Тимева Т., Баров Д., Щерев А. Влияние на различни фактори при 
ембриотрансфер върху успеваемостта при IVF циклите. сп. Репродуктивно здраве, бр. 
19/2011, стр. 17 

• Колева И., Милачич Т., Андреева П., Ганева Г., Щерев А. Възрастово съотношение на 
жените за интраутеринна инсеминация преди и след въвеждане на „Фонд за асистирана 
репродукция”. , сп. Репродуктивно здраве, бр. 19/2011, стр. 24 

• Пенкова П., Милачич Т., Щерев А., Един перфектен ембрион или при лошо качество на 
ден трети за ЕТ какво за очакваме? сп. „Репродуктивно здраве”, бр. 19/2011, стр. 16 

 

5.3. Научни прояви, организирани или проведени с организационното участие на 
специалисти от екипа: 
 
- Втора кръгла маса на тема „Животозастрашаващи кръвотечения в акушерството, 23 
февруари 2011, място на провеждане: хотел Родина, София 
 
- 12 конгрес на БАСРЗ по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и 
гинекологична ендоскопия с международно участие, 17-20 март 2011г., място на 
провеждане: хотел Самоков, Боровец; 
 
- Серия от лекции „Стимулационни протоколи при АРТ” за акушер-гинеколози от цялата 
страна, с подкрепата на Merck България,  юли-август 2011, място на провеждане: САГБАЛ 
„Д-р Щерев”; 
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- ESHRE Campus: What you always wanted to know about PCOS, 8-9 декември, място на 
провеждане: грандхотел София, София 
 
 
5.4. Презентации на представители на екипа в научни симпозиуми и конференции: 
 
• Д-р П. Андреева в съавторство с доц. А. Щерев, Първа успешна бременност в България 

след хистероскопска ESSURE стерилизация IVF, 12 конгрес по 
стерилитет,контрацепция,хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с 
международно участие. Боровец 17-20 март 2011г. 

 
• Биолог И.Колева в съавторство с Т.Милачич, П.Андреева,Г.Ганева, А. Щерев, Възрастово 

съотношение на жените за интраутеринна инсеминация преди и след въвеждане на 
„Фонд за асистирана репродукция”, 12 конгрес по 
стерилитет,контрацепция,хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с 
международно участие. Боровец 17-20 март 2011г. 

 
• Ембриолог П. Пенкова в съавторство с Т. Милачич,А. Щерев,  Един перфектен ембрион 

или три с лошо качество на ден трети за ЕТ-какво да очакваме?, 12 конгрес по 
стерилитет,контрацепция,хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с 
международно участие. Боровец 17-20 март 2011г. 

 
• Ембриолог Т. Милачич в съавторство с Л.Петкова,Т.Тимева,Д.Баров, А. Щерев, Влияние 

на различни фактори при ембриотрансфер върху успеваемостта при IVF циклите, 12 
конгрес по стерилитет,контрацепция,хормонозаместителна терапия и гинекологична 
ендоскопия с международно участие. Боровец 17-20 март 2011г. 

 
• Ембриолог Л.Петкова, Т.Милачич, Д.Баров, И.Антонова ,Б.Бандрева,д-р Т. Тимева,д-р 

Г.Ганева,д-р П.Андреева,д-р М.Юнакова, проф. С.Кюркчиев, доц. А. Щерев, 
Преживяемост и клинични бременности след прилагане  на витрификация на ембриони, 
12 конгрес по стерилитет,контрацепция,хормонозаместителна терапия и гинекологична 
ендоскопия с международно участие. Боровец 17-20 март 2011г. 

 
• Ембриолог И.Бочев в съавторство с проф. С. Кюркчиев, доц. А. Щерев, Техниката на 

магнитно клетъчно сепариране / MACS/оказва положителен ефект върху подвижността  
на сперма-тозоидите при мъже с астено-олигоастенозооспермия, 12 конгрес по 
стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с 
международно участие. Боровец 17-20 март 2011г. 
 

• Биолог Деси Дюлгерова. oral presentation: Is the semen quality affected by stress on the 
day of oocyte pick up?. 27-th Annual meeting of ESHRE, Stockholm, Sweden, 3-6.07.2011  

• Доц. Атанас Щерев. Presentation: Atanas Shterev, Treatment of acne, hirsutism and 
alopecia. ESHRE campus 2011: What you always wanted to know about PCOS, Sofia, Bulgaria, 
8-9 December. 
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5.5 Участие на представители на екипа в научни проекти: 
 
- Изследвания, финансирани от САГБАЛ „д-р Щерев“ 

• Ефект на стреса върху качеството на спермата при АРТ 
ЕКИП: Десислава Дюлгерова, Т.Милачич 
 

• Зависимост между оценката на ооцита въз основа на цитоплазмения денсизитет  и 
еластичност и честота на оплождане след ICSI 

ЕКИП:  Ирена Антонова, Л.Велева, Л.Вълкова, Т.Милачич, А.Щерев 
 

• Полиморфизми на метилентетрахидрофолатна редуктаза (MTHFR) и активност на 
яйчника 

ЕКИП:  д-р Петя Андреева, доц.А.Щерев 
 

• Изследвания върху витрификация на човешки ооцити и ембриони 
ЕКИП:  Л.Вълкова, Т.Милачич 
 

• Яйчников резерв и АРТ 
ЕКИП: д-р М.Юнакова, доц. А.Щерев 
 

• Изследвания върху процеса на децидуализация 
a) Степента на децидуализация на ендометриални стромални клетки като предиктор на 

успешна бременност при АРТ 
b) Изследване на ефекта на аналози на GnRH  върху децидуализацията на ендометриални 

стромални клетки 
c) Хетерогенен ли е ендометриума при децидуализация? 

ЕКИП:  Иван Бочев, Калина Белемезова, проф.С.Кюркчиев 
  д-р Т.Тимева, д-р Д.Савова, доц.А.Щерев 
 
 

- Изследвания, финансирани от Национален Фонд „Научни Изследвания“: 
  
• ДДВУ02/31 от 2010 „Молекулни взаимодействия между човешки мезенхимни 

 стволови  клетки и тумори – модел за търсене на нови антитуморни средства“  
ЕКИП: проф. Станимир  Кюркчиев, Иван Бочев, дб 

 
5.6.Библиотечна и архивна дейност: 
 

   През 2011г. се извърши прехвърляне на съдържанието на картотеките на библиотетъчния 
архив на САГБАЛ „Д-р Щерев” на електронен носител. Продължава събирането на 
презентациите на лекари и биолози от болницата, изнесени на колегиумите. Следят се и се 
правят разпечатки на публикации в пресата, касаещи дейността  на болницата и изявите на 
нейните специалисти. Попълват се личните папки на лекарите и биолозите с техните научни 
публикации. Попълва се картотеката  на обучаваните лекари и биолози в САГБАЛ  Д-р Щерев. 
Следи се участието на лекари и биолози в конгреси и конференции в България и чужбина през 
годината, като се вписват в специален регистър. Подготвен е и регистър на ендоскопските 
операции от 2006 до 2011, заедно с архивиране на съществуващите видеозаписи. 
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През 2011 г. продължава индивидуалната регистрация на библиотечния фонд в Инвентарната 
книга - 21 а.е., на които е извършена техническа обработка. 
През годината библиотеката е попълнена със следните специализирани списания:”Human 
reproduction”-9 броя; “Nature”-44 броя; Reproduktiwe Bio Medicine- 11 броя; Fertility and Sterility 
– 4 броя; Journal of Cell Communication and Signaling – 3 броя, Репродуктивно здраве-1 брой. 

 
 

6.1. Икономически показатели в сравнителен план (2010 – 2011): 
6. Икономически показатели: 

- Годишен ръст на приходите от продажби медицински услуги през 2011 спрямо 2010:  

САГБАЛ „Д-р Щерев” МЦ „Репродуктивно 
здраве” 

Общо 

+11,73 % +9,16 % +11,23 % 

 
- Годишен ръст на разходите по икономически елементи през 2011 спрямо 2010: 

САГБАЛ „Д-р Щерев” МЦ „Репродуктивно 
здраве” 

Общо 

+5,45 % +9,66 % +6,18 % 

 
 
 
6.2. Годишен ръст на инвестициите за закупуване на медицинска апаратура през 2011 
спрямо 2010: 

САГБАЛ „Д-р Щерев” МЦ „Репродуктивно 
здраве” 

Общо 

+160,55 % - +163,64 % 

 
 
6.3. Остатък по банкови и други задължения към края на 2011 г.: 

ФИРМА „АГКДР Щерев” АД САГБАЛ „Д-р Щерев” ОБЩО 

Остатък  по кредита 
към 31.12.2011 г. 329 697,00 лв. 131 318,15 лв. 461 015,15 лв. 

 
 
 
 
 
6.4. Изплатени данъци, здравни и  социални осигуровки от САГБАЛ „Д-р Щерев” и МЦ 
„Репродуктивно здраве” за 2011 г.: 

 Корпоративен 
данък в лв. 

Данък върху 
доходите на 
персонала в 

Социални и 
здравни 

осигуровки 

Други 
данъци в лв. 

ОБЩО 
в лв. 
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лв. в лв. 
САГБАЛ  

„Д-р Щерев” 70 985.14 130 923,46 213 036,17 1144,25 416 089,02 

МЦРЗ 23 318.74 40 023,48 65 336,35 - 128 678,57 
ОБЩО 94 303.88 170 946.94 278 372.52 1 144.25 544 767,59 
 

 
 

7.1. Социални дейности към персонала: 
7. Социални дейности: 

Вид/Фирма 
САГБАЛ 

Д-р 
Щерев 

МЦРЗ АГКДР ЕТ НМ ИРЗ 
Фондация  

"Д-р 
Щерев" 

ОБЩО: 

Облекло 2 142,72 441,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2583,82 
Храна за персонал 5 220,00 481,00 575,00 0,00 0,00 0,00 6276,00 
Почивки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Разходи за 
обучение/образование  
на екипа 10 845,61 0,00 0,00 416,66 0,00 0,00 11262,27 
Карти за градски 
транспорт  200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 
Застраховки 4 276,34 503,90 0,00 645,48 0,00 0,00 5425,72 
 - живот 3 264,36 503,90 0,00 645,48 0,00 0,00 4413,74 
 - профес. отговорност 1 011,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1011,98 
Празненства 12 017,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12017,31 
 - Бабин ден 3 591,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3591,82 
 - Благовещение 3 014,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3014,99 
 -Коледно парти  5 410,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5410,50 
Фирмени обучения (Тийм 
билдинг) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 3200,00 
Развлекателни програми 
за персонал (народни 
танци) 2 160,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 2560,00 
Профилактични прегледи 
за персонал 1 461,00 491,00 320,75 94,50 47,25 0,00 2414,50 
Данък Представителни 
Разходи 1 641,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1641,40 
  38503,38 1426,00 575,00 1062,14 400,00 3200,00 45166,52 

 

Общо социални разходи за персонала: 
45 166,52 лв. 

     
 
 
 
7.2 Социални дейности към пациенти през 2011: 
- Дарена и извършена 1 безплатна донорска ин-витро процедура за инициатива на Сдружение 
„Зачатие”, април 2011; 
- Дарена безплатна 1 донорска инсеминация за кампания „Повече българчета за България”, 
април 2011; 
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7.3. Безплатни кампании за профилактика: 
- Проведени 90 безплатни профилактични гинекологични прегледи с ултразвукова диагностика 
със снемане на онкоцитонамазка ThinPrep  в партньорство със Сдружение „Зачатие” и форум 
„БГ-МАММА”, октомври-декември 2011; 
- Извършени безплатни гинекологични прегледи на жени от Хасково, ноември 2011; 
- Проведени 35 безплатни безплатни прегледи и консултации на жени/двойки с репродуктивни 
проблеми от Русе, декември 2011; 
- Проведени 10 безплатни прегледи на жени с гинекологични проблеми от Русе, декември 
2011; 
- Извършени 10 безплатни профилактични гинекологични прегледи с ултразвукова диагностика 
със снемане на онкоцитонамазка ThinPrep на пациенти от Русе, декември 2011. 
  

Изложените резултати от дейността на АГ болница „Д-р Щерев” и МЦ „Репродуктивно здраве” 
за 2011 г. показват успешния модел на устойчиво развитие на двете лечебни заведения.  

8. Заключение: 

 
По отношение на количествено измеримите показатели във всяка от разгледаните сфери се 
наблюдава стабилен ръст или запазване на досегашните позиции в ситуация на криза в 
българското здравеопазване и затруднено икономическо положение в страната. 
Същевременно през 2011 г. болницата разширява своята научна и учебна дейност, което е 
гаранция за повишаване на квалификацията и компетентността на нейния екип от специалисти. 
През 2011 г. лекарите, биолозите и ембриолозите на АГ болница „Д-р Щерев” реализираха 
амбициозна програма за посещение на международни научни събития за обмяна на опит и 
запознаване с най-новите тенденции в областта на асистираните репродуктивни технологии и 
гинекологията. Тези усилия за поредна година позволиха внедряването на иновативни 
технологии и съвременни методики в работата на болницата. Към тази положителна 
тенденция трябва да се прибави и разширената инвестиционна програма за закупуване на 
високотехнологично медицинско оборудване през изминалата година. Резултатът е 
предлагане на все по-висококачествена и все по-квалифицирана медицинска грижа за 
пациентите на АГ болница „Д-р Щерев” и МЦ „Репродуктивно здраве” в областта на 
асистираната репродукция, акушерството и гинекологията. 
 
Успоредно с развитието на медицинските дейности АГ болница „Д-р Щерев” за поредна година 
реализира и широка социална програма, насочена както към своите служители, така и към 
пациенти под формата на специални кампании за безплатно лечение на стерилитет или 
профилактика. В допълнение през 2011 г. лечебните заведения от групата „Д-р Щерев” 
продължават да са изрядни данъкоплатци към бюджета и платци към осигурителните системи. 
Всичко това е демонстрация на желанието за дългосрочно развитие на един успешен и  
социално отговорен бизнес модел. 
 
В заключение постигнатите резултати и реализираните дейности през 2011 г. са демонстрация 
за напредъка и стремежа за развитие на АГ болница „Д-р Щерев” и МЦ „Репродуктивно 
здраве” като модерни лечебни заведения, предлагащи здравни грижи на европейско ниво!  
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