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В последните години проектният мениджмънт се превръща в инструмент за 
иницииране, финансиране и осъществяване на редица идеи в областта на всички 
специфични политики, в частност и в сектора здравеопазване. А този сектор се 
характеризира с недофинасиране, ниска ефективност, диспропорции във 
финансирането, заплащането и достъпа, както и с неудовлетвореността на пациенти и 
здравни професионалисти. В книгата са представени теоретичните основи на проектния 
мениджмънт, включващи историята на проектния мениджмънт, определения за проект, 
програма и портфолио, класификация на видовете проекти и процесите в тяхното 
управление и обкръжаваща ги среда. Представени са подходите в проектния 
мениджмънт и различните видове организационни структури за управление на проекти. 
Представени са и фазите на жизнения цикъл на проекта. Отделено е внимание и на 
видовете източници и форми на финансиране според етапа на развитие на проекта, 
процесите и организацията. информация за актуалните инструменти за финансиране на 
проекти в здравеопазването. Подробно и последователно е представена информация за 
възможностите, финансиращите организации и изискванията към проектите в 
здравеопазването. Представени са възможностите на структурните фондове на ЕС, които 
са класифицирани по направленията здраве, научни изследвания и иновации, обучение 
и др. Представена е и процедура за кандидатстване като са описани и особеностите на 
електронното подаване на проектни предложения. Последователно са представени 
финансиращи програми на международно, национално и регионално ниво. Освен това 
са посочени международни организации, чужди и наши правителствени организации, 
както и над тридесет неправителствени организации, които финансират проектни 
инициативи. Конкурсите и наградите за добър проект също са включени в изложението, 
с което се представя почти пълния спектър на възможни източници за финансиране на 
една проектна идея. Представени са подробно естеството и особеностите на всички 
възможни източници на информация. Обърнато е внимание на условията за 
кандидатстване и изискванията към изготвянето и подаването на проектното 
предложение. Изведена е най-често ползваната терминология в областта, като е 
представен подробен речник на термините и списък със съкращенията, често 
затрудняващи специалисти и експерти в работата им по проекти. Балансът между 
необходимите теоретични знания и адекватните практически насоки, представени в 
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изданието го правят полезно, както за експерти и управленци в здравеопазването, така 
и за начинаещи специалисти без достатъчно опит в областта на управлението на 
проекти. Дефинираните възможности за финансиране на проектни инициативи прави 
изданието подходящо и за специалисти от други области, които желаят да започнат или 
да разширят своята консултантска или административна дейност в здравната сфера. 

 
ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД 
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Георгиева, М.  
Модел за диагностичен анализ на дейността на болницата с оглед 
подобряване на управлението ѝ. Автореферат на дисертационен труд за 
присъждане на ОНС „Доктор” по специалността „Организация и управление 
извън сферата на материалното производство". МУ-Варна. 2012. 

 
Дисертацията засяга актуалния въпрос, свързан с възможностите, които диагностичния 
анализ на дейността може да предложи на болниците с оглед подобряване на тяхното 
управление. Теоретичният обзор обхваща същността на диагностичния анализ, 
особеностите и показателите за анализ, както и последователността на извършването 
му. Разгледани са съществуващите модели, методики и инструменти за извършване на 
анализа, прилагани в областта на болничното управление, както и в бизнес 
организациите. След направен сравнителен анализ са избрани най-подходящите за 
нашите условия, както и за българските болници. Целта на дисертацията е създаването 
на концептуален многомерен модел за балансиран диагностичен анализ на дейността 
на съвременната болница, включващ критичните за успешно управление параметри на 
организацията и средата. За постигането на целта са поставени следните задачи: 2.1. Да 
се характеризира процеса на диагностичен анализ на дейността в българските болници; 
2.2. Да се определи теоретичната, нормативна и практическа база за разработване на 
модела; 2.3. Да се представи методология на модела, която да включва ясна 
последователност, начин на провеждане на анализа, ключовите направления за анализ, 
показатели за измерване; 2.4. Да се конструира модела и да се изработи схема и 
алгоритъм за приложението му. Материалът включва 155 ЛЗБП от общо 251 ЛЗБП в 
страната или общо 62% от ЛЗБП в страната (по данни на официалния регистър на 
Министерство на здравеопазването към момента на провеждане на проучването). 
Методите включват анализ на литературата, структурирано интервю, контент анализ, 
сравнителен анализ, статистически методи, графичен метод. Резултати: След 
проведено интервю с 412 специалиста от болнични ръководства в страната е направено 
сравнение с данните от отчетите за дейността на същите лечебни заведения. 
Определени са особеностите на анализа на болничната дейност – така, както го виждат 
болничните екипи и така, както е представен в техните анализи и отчети. На базата на 
нормативните, стратегически, теоретични и практически постановки е изработен модел 
за диагностичен анализ, който може да се използва в практиката на съвременната 
българска болница при изготвянето на стратегически анализи, бизнес планове, доклади 
за дейността и др. Към модела е представен подробен алгоритъм със стъпки за 
приложението му и 12 диагностични карти за извършване на подробен анализ – по една 
за всяко ключово направление на болничната дейност. 

МОНОГРАФИИ, КНИГИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 
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Georgieva, M., Moutafova E.  
The Effectiveness Challenge In Management of Bulgarian Hospitals,  
Chapter in "Health Reforms in South East Europe". European Institute, London 
School of Economics and Political Science, Palgrave Macmillan, London, UK, 2012. 

 
Introduction: The combination of managerial and analytical processes through which 
organizations can improve the effectiveness of achieving their targets is known as 
performance management. It provides a methodology for organizing and analysing the 
business methods, indicators, processes, and systems that allow evaluating the performance 
level and effectiveness of organizations. Therefore managerial decisions in a modern hospital 
cannot rely any more only on the intuition and experience of hospital managers. So far, no 
investigations have been conducted at the national level about hospital performance 
measurement, including methods used, challenges encountered, and quality of 
measurements. Purpose: The chapter presents the findings of a study that aimed to establish 
the current state-of-the-art of performance measurement in Bulgarian hospitals. Materials 
and methods: We conducted a survey addressed to all 286 Bulgarian hospitals in 2008. 
Completed questionnaires were received from 109 hospitals (overall response rate of 38 per 
cent). Results: This fragmentation of methods used for performance measurement in 
Bulgarian hospitals leads to a great diversity of annual reports, making it difficult or impossible 
to compare performance across hospitals. Hospital performance measurement methods used 
by all types of Bulgarian hospitals included in our survey were mainly methods for external 
assessments. These comprised: statistical indicators, patient satisfaction surveys, results from 
inspections, and third-party assessments, including those using precise standards; these are 
mostly related to hospital accreditation procedures and involve self-assessment and 
assessment by experts from the Ministry of Health. Conclusion: Knowledge of managerial staff 
in the area of hospital performance analysis still seems to be unsatisfactory. Popular 
performance measurement and analysis models were not known. Many respondents 
misunderstood reporting as analysis, confusing ‘performance reports’ with ‘performance 
analysis’. performance measurement and analysis seem to be rarely used in everyday 
managerial practice in Bulgaria and do not seem to find a place in strategic hospital 
management. The quality of annual reports is low and they present mainly financial indicators, 
fewer indicators related to medical activities, and rarely indicators on human resources. A 
more positive finding was that respondents were familiar with a large number of indicators 
that could be taken into consideration for future hospital performance measurement. 
Management personnel were aware of the need for a standardized methodology or model for 
performance analysis and for external expert help in this area. 
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Георгиева, М., Мутафова, Е.  
Статистически методи в здравеопазването.  
Сборник задачи на CD-ROM. МУ-Варна, 2012,  
ISBN 978-954-9685-72-5 

 
Наблюдението, анализа и изследването на заобикалящите ни масови явления става чрез 
методите на статистическото изучаване. То най-общо се състои в събиране, обработка и 
анализ на статистически сведения чрез прилагането на конкретни действия, правила и 
методи. Целта е получаване на обобщаващи числови характеристики за всяка 
статистическа единица (хора, случаи, фирми и др.), въз основа на които могат да се 
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разкрият същността и закономерностите на масовите явления и процеси. Сборникът е 
предназначен за студентите от специалност «Здравен мениджмънт» от Медицински 
университет – Варна, изучаващи «Медицинска статистика». В него са представени 
задачи в областта на: 1. Групиране на данни; 2. Относителни величини; 3. 
Стандартизация; 4. Анализ на динамични промени; 5. Средни величини и статистическо 
разсейване; 6. Оценка на статистически хипотези; 7. Корелационен анализ; 8. 
Регресионен анализ; 9. Индексен факторен анализ. Представени са примери от 
управленската практика в здравеопазването и практически инструменти, които да 
подпомогнат справянето с най-често срещаните статистически задачи, които съпътстват 
съвременните ръководители и специалисти в здравеопазването на всички нива. 
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Георгиева, М., Мутафова, Ем.  
Диагностичен анализ на дейността на лечебните заведения - Същност, 
понятия и модели за комплексен анализ (част I).  
МУ-Варна, 2015 (под печат към май, 2015 г.). ISBN 978-619-7137-35-4 

 
Използването на инструментариума на диагностичния анализ е задължителна 
предпоставка за успешния преход към управление, базирано на данни и доказателства. 
Чрез него ръководните екипи на лечебните заведения ще могат да изяснят причините, 
които пораждат и характеризират състоянието на тяхната организация, ще откриват 
слабостите, и на тази основа да очертаят пътищата за преодоляването на възникналите 
отклонения. Нещо повече – чрез диагностичния анализ се разкриват не само 
отрицателните страни, но се установяват и положителните страни в развитието на 
лечебното заведение и дейността му, а оттам и на здравната системата. В учебника са 
представени методологичната основа на диагностичния анализ, както и най-
популярните в съвременната литература модели, методики и инструменти за анализ на 
фирмената и болничната дейност. Всеки от тях е представен с неговите цели, концепции, 
измерители, философия за определяне на ключовите направления на дейността и 
еволюция. Разнообразието им дава възможност за избор на най-доказаните в 
практиката подходи за анализ, като се вземе под внимание натрупания опит, а 
представянето на силните и слабите страни на всеки модел има за цел да подпомогне 
здравните мениджъри с добра методологична основа за извършване на качествен 
диагностичен анализ на дейността на лечебното заведение и спечелването на 
стратегически конкурентни предимства в бъдеще. 
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Георгиева, М.  
Диагностичен анализ на дейността на лечебните заведения - Многомерен 
модел, алгоритъм и диагностични карти (част II).  
МУ-Варна, 2015 (под печат към май, 2015 г.). ISBN 978-619-7137-36-1 

 
Управлението на съвременното лечебно заведение изисква едновременното 
проследяване и изследване на фактори, показатели и следствия – както във вътрешната, 
така и във външната му среда. Доброто управление на лечебно заведение изисква 
използването на методи и техники, базирани на доказателства, факти и реални данни. 
Ефективното управление на лечебно заведение може да се постигне само чрез 
диагностичен анализ, който дава ориентация и отговор на важни въпроси, свързани с 
измерването на всеки аспект от дейността. В тази връзка в учебника е представена 
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същността на диагностичния анализ в здравеопазването от гл.т. на неговите цели, 
предмет, обект, принципи, аспекти, ползи, условия и информационно обезпечаване. 
Основно място е отделено на многомерния модел за диагностичен анализ на лечебното 
заведение и неговата методологична основа. На читателите е предоставен и подробен 
алгоритъм на диагностичния анализ с конкретни стъпки на всеки етап от неговото 
приложение. В учебника са включени и 12 диагностични карти – по една за всяко 
ключово направление на болничната дейност – управление; клиенти; ефективност; 
медицинска перспектива; финансова перспектива; служители; капацитет & ресурси; 
вътрешни процеси; обучение & иновации; външна микросреда; външна макросреда и 
ползи за обществото. Специално място е отделено на възможностите от приложението 
на информационни технологии в диагностичния анализ от гл.т. на тяхната еволюция и 
видовете програмни продукти (от базови системи, през интегрирани системи до системи 
за планиране на ресурсите и системи за бизнес интелигентност). 
 

7 
Костадинова, Т., Георгиева, М., Докова, А.  
Управление на проекти.  
Учебник за студенти от специалност “Здравен мениджмънт”,  
МУ-Варна, 2015 (под печат към май, 2015 г.) 

 
Наличието на ограничени ресурси и непрекъснато нарастване на обществените 
потребности наложиха въвеждането на проектния мениджмънт в здравеопазването 
като нова форма за осъществяване на редица инициативи и тяхното ресурсно 
обезпечаване. Развитието на този клон от здравния мениджмънт бе вдъхновен от 
силната нужда от пресечна точка между добрите идеи, от една страна, и онези частни и 
обществени донори, които търсят да подкрепят такива идеи, от друга. С 
присъединяването на България към ЕС, проектния мениджмънт се превърна в общ 
инструмент, чрез който и двете страни на уравнението “евросъюз-еврочлен” подпомагат 
прехода към пазарна икономика и ефективно управление. В настоящия учебник са 
представени същността и особеностите на проектите в здравеопазването, 
методологията на тяхното изработване, осъществяване, контрол и оценка. Той е 
предназначен за студенти, специалисти от практиката, които се интересуват от темата за 
управление на проекти или работят по изпълнението им в лечебни заведения, общинска 
и областна администрация, публични и частни организации и институции, както и НПО в 
здравеопазването. 
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Georgieva, M.  
Project Management,  
A Handbook for students in CASS programme in “International business” 
Ghana Technology University College, Accra, Ghana (под печат към май, 2015 г.) 

 
This handbook is meant as a pedagogical support material to the “Project Management” 
course in the CASS Europe MBA program which is being delivered at Ghana Technology 
University College, Accra, Ghana. It could be usefull for other courses and studies in the field 
of management and economics too. The handbook covers some basic and specific questions 
about project management like: definitions, classification, diferentiation between projects 
and program and portfolios, projects vs. tasks and project compliance. With regard to clarifing 
the nature of project management a special acent is put on project stakeholders and their 
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management. Most popular terms in project management are clarified. Further on are 
described project management phases. There is a detailed explanation of project 
documentation, including project statement, project proposal and project application. An 
attention is paid to people in project management, project manager, including manager vs. 
leader, the charisma leadership, project failures. Some advices to presentation of a project are 
given and a list of project management software is commented.  
 

9 
Georgieva, M.  
Management of innovation and change,  
A Handbook for students in CASS programme in “International business”,  
INT, Paris, France. (под печат към май, 2015 г.) on CD ROM. 

 
This handbook is meant as a pedagogical support material to the “Management of Innovation 
and Change” course in the CASS Europe Master of Business Administration (MBA) Program. It 
could also be useful for other courses and studies in the fields of management and economics. 
It includes the basics of innovation and change, the the process of change, the creation of 
idea, the innovating people, charismatic leadership, collaboration for change. Some myths and 
realities are commented. Two special chapters are related to performance measurement and 
the strategic sight in management of innovation and change. 
 
 

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ 
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Георгиева, М.  
Стратегическото планиране в съвременната болница,  
Здравна икономика и мениджмънт, бр.1 (3).  
ИК “СТЕНО”, 2002 

 
Новата здравна политика и стремежът за изграждане на модерна здравна система 
изискват от болниците да възприемат нови методи на управление. Един такъв 
инструмент за навигация в бурните времена на реформи е стратегическото 
планиране, което е рационален подход за опознаване и за изпреварваща реакция на 
изненадите от околната среда, за далновиден избор на необходимата промяна и 
целенасочени действия за нейното осъществяване. Направена е характеристика и са 
посочени етапите на стратегическото планиране, както и неговото 
взаимодействие с другите видове планиране в лечебните заведения. Посочени са 
децентрализираният, централизираният и методът на интерактивното 
планиране, както и стъпките в подготвителния етап на този процес. Представена 
е принципна схема на стратегическия план на болницата и е анализирана ползата 
от него за организацията. Ключови думи: управление на болницата, стратегически 
мениджмънт, схема на стратегически план, ползи. 
 

11 
Георгиева, М.  
Стресът сред болничния персонал,  
в: Сборник доклади от Първа национална конференция за изучаване и борба 
със стреса в съвременното общество, 12-13 септември 2003, Пловдив 
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Докладът е представен в направление 4 “Стратегии и политики за борба със стреса 
- световен опит и практика”. Целта на настоящото проучване е да се издири и 
анализира достъпната чуждестранна научна литература по актуалните проблеми 
на професионалния стрес сред болничния персонал и да се подпомогне 
разработването на ефективни стратегии за неговото управление и ограничаване 
на негативното му действие в здравните заведения. Използван е наукометричния 
метод при анализ на публикационната активност по въпросите на стреса в 
болничните заведения. Разгледано е съдържанието на резюмета и пълнотекстови 
публикации в базата данни MEDLINE on CD-ROM за период от време - 5 години (1997 - 
2001). Общият брой на обработените публикации е 281. Обособени са някои от най-
характерните особености на съвременните научни комуникации по проблемите в 
областта на стреса сред висшия и среден медицински и административен персонал 
в болничните заведения. Набелязани са стресогенните фактори и стратегиите за 
справяне с тях. Това определя и все по-голямото значение на наукометрията и 
нейните методи за изучаване на научните комуникации и ползването на медицински 
и медико-биологични бази данни. Ключови думи: професионален стрес, болничен 
персонал, наукометрия, MEDLINE on CD-ROM. 
 

12 
Георгиева, М.  
Болнични управленски стратегии – анализ на чуждия опит,  
Здравна икономика и мениджмънт, бр. 2, 2003. 
ИК “СТЕНО”, Варна 

 
Съвременната болница има нов статут. Tя е пазарен субект, който функционира в 
комплексна и труднопредсказуема околна среда. Единственият начин да оцелее е да 
се превърне в "обучаваща се организация", за да създава и прилага ефективни 
стратегии за управление. В тази статия е представен процесът на формиране на 
болничните управленски стратегии и нивата на управление, на които се прилагат. 
Използван е методът за проблемно-ориентиран анализ на съдържанието на 50 
пълнотекстови публикации в on-line базата данни EBSCO за периода 2002-2003 г. 
Посочени са основните проблемни области в болничното управление. Изброени са 
основните управленски стратегии по нива на управление. Отбелязани са и някои 
наукометрични харакетристики. Ключови думи: болница, управление, стратегии, 
нива на управление, бази данни. 
 

13 

Георгиева, М.  
Стратегическото управление в болницата и неговия инструментариум - 
методики за икономически анализ на дейността, в: Сборник от Юбилейна 
научно-практическа конференция с международно участие “В криза ли е 
планирането?”, Свищов, 26-28.05.2005 

 
Като организации, работещи с категориите “здраве” и “човешки живот” болниците 
представляват особен интерес от страна на обществото, политиците, учените и 
изследователите. Това определя и особената важност на проблемите свързани с 
усъвършенстването на болничното управление. В статията се разглеждат 
възможностите за приложение на инструментариума на диагностичния анализ на 



Резюмета на научните трудове на гл.ас. Мила Георгиева Димитрова 8 

дейността в болниците в България. Изведени са най-популярните модели, подходи и 
въпросници. Всеки от тях е представен със своите силни и слаби страни, както и 
показатели, които обхваща. След направен сравнителен анализ в синоптична 
таблица са посочени онези инструменти, които са подходящи за приложение в 
съвременното болнично управление. Според Европейската фондация за управление на 
качеството (EFQM), ползите от непрекъснатия анализ и оценка на дейността 
могат да се изразят в постигането на редица стратегически предимства за 
болницата. Независимо от мотивите за избор обаче възприемането на една или 
друга методика или модел могат да доведат до съществено подобрение на 
управлението на болницата при сегашните условия и успех по пътя към нейното 
усъвършенстване. 
 

14 

Georgieva, M., Mutafova, Em., Dokova, A.  
Мanaging the change in Bulgarian healthcare sector through project management, 
in: Bulletin of the Medical Institute after Mehrabyan, Yerevan, vol.1, Armenia, 
2006 (paper for First international medical conference of Armenia to develop the 
healthcare sphere, Armenia, 2006) 

 
The shortage of money for health together with the permanent change flow in Bulgarian 
healthcare sector urged health organizations to search and use new managerial instruments. 
The present work analyses the implementation of project management in hospital government 
in Bulgaria. There had been defined different aspects of this activity which includes level of the 
projects, number of participants, amount of funding, duration, field of application, and main 
difficulties in the process of project management. As an obstacle has been pointed lack of 
knowledge and experience among hospital managers as well as absence of structures that can 
support the development and putting into practice of new projects. A possible solution in this 
direction has been pointed out which include converting medical universities and university 
hospitals to project management coordination centers that can provide methodical guidance 
(including theoretical and practical help) to the small and medium health care organizations 
in Bulgaria. Key words: project management, hospital, hospital management. 
 

15 
Шишков, Р., Георгиева, А., Георгиева, М.  
Рядка коморбидност на страдащи от шизофрения,  
Известия на Съюза на учените – Варна,  
Серия Медицина и екология, том XIV, 2, 2009, 55-57 стр. 

 
Въведение: Взаимоотношенията на шизофренията с някои соматични заболявания е 
интересен и неизучен проблем. Mного проучвания намират понижен риск от 
карцином при шизофрении пациенти и стимулират спекулирането с генетични 
фактори, които водят до шизофрения от една страна и „предпазват” от карцином 
от друга. Цел: да се определи честотата на карцином (без оглед на хистологичния 
му строеж), ревматоиден артрит (серопозитивен и серонегативен) и бронхиална 
астма (неатопочна) в популация на страдащи от шизофрения, както и 
комбинациите от тези болести. Материал и методи: пациенти, постъпвали на 
лечение в МБАЛ ”Св. Марина” ЕАД - Варна в периода 2002-2009 г. За целта на 
изследването бе използван документален метод - проучване на „История на 
заболяването”. Резултати: Обхванати са 14 279 болни, страдащи от карцином, 1891 
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болни, страдащи от шизофрения, 1591 болни, страдащи от бронхиална астма и 1458 
болни, страдащи от ревматоиден артрит. Представените резултати 
потвърждават литературните за по-ниска коморбидност на карцином, 
ревматоиден артрит и шизофрения. Интересен е необсъждания в литературата 
факт, че неатопичната бронхиална астма изключително рядко се комбинира в 
коморбидни взаимоотношения със шизофрения. Обяснения за това биха могли да се 
потърсят в генезата на двете заболявания - инфекциозно алергично при едното и 
според една от хипотезите автоимунно за шизофренията. 
 

16 

Георгиева, M.  
Диагностичния анализ на дейността на болницата – инструмент за ефективен 
мениджмънт в условията на криза,  
В: Сборник доклади от Международен симпозиум по контролинг 
“Контролингът в условията на криза“, 18-19 септември 2010 г., Варна 

 
С напредъка на здравната реформа и възникването на глобалната икономическа 
криза постигането на ефективност се превърна в истинско предизвикателство за 
болничните мениджъри. В бизнеса има много инструменти за измерване и 
управление на фирменото представяне, но все още не съществува единна 
методология за анализ на болничната дейност и степента на ефективност. В тази 
статия е направен преглед на темата за измерване и управленска диагностика в 
болниците. Направен е сравнителен анализ между основните показатели за 
дейността, включени в най-популярните теоретични методи и данните от 
проведеното през 2008 г. изследване сред 109 български болници относно 
използваните от тях показатели за анализ на дейността. В резултат на това е 
предложен модел с ключови показатели за оценка на ефективността на българските 
болници. Ключови думи: диагностичен анализ, болници, ефективност, методологии. 
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Георгиева, M.  
За диагностичния анализ и ефективността в управлението на българските 
болници, в: Сборник доклади от Юбилейна международна научно-
практическа конференция «Хоризонт 2020 пред икономическото знание и 
бизнеса», Свищов, 7–8 октомври 2010 г. 

 
Въведение: Концепцията за корпоративен (диагностичен) бизнес анализ е въведена 
през 2001 г. от консултантската фирма Gartner. Приложен в болничното управление 
чрез него се установява дали резултатите от дейността са в пряка връзка с целите 
на болницата. Цел: да се проучи настоящата ситуация и да се установи начина, по 
който се извършва диагностичен анализ на ефективността в българските болници, 
неговия обхват, особености и най-често използвани показатели. Материал и 
методи: Изследвано е мнението на 412 специалиста, работещи в 109 български 
болници от различен тип през периода 2006-2008 г. Използван е анкетен метод на 
проучване с 25 въпроса от отворен, затворен и полузатворен тип, както и въпроси 
за определяне на тегловни коефиценти. Резултати и обсъждане: В 88% от случаите 
диагностичен анализ в болниците се прави за установяване па текущото състояние. 
Решението за провеждане на анализ на ефективносгга най-често е по изискване на 
висшестоящите органи (70% от отговорите). Двете главни направления при 
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диагностичния анализ на вътрешния потенциал са медицинската и финансовата 
дейност (съответно с 21% и 17%). По отношение на мястото на пациента в тези 
анализи може да се каже, че се наблюдава сериозно разминаване между теорията и 
практиката. Заключение: Все още диагностичния анализ на дейността 
(ефективността) се ползва с цел планиране на бъдещите действия, но не се овързва 
с проверка на степента на постигане на поставените иели в бизнес плановете и 
стратегиите за управление, както това е посочено в литературата по въпроса. 
 

18 
Шишков, Р., Софтова, E., Георгиева, М.  
Соматична болестност и причини за смърт при хоспитализирани пациенти с 
шизофрения,  
сп. Психиатрия, 1 (29), 2010, 29-32 стр. 

 
Взаимоотношенията между шизофренията и соматичната патология са 
недостатъчно изучени. Соматичната коморбидност с шизофрения увеличава с 60% 
риска от преждевременна смърт. В тази връзка целта на статията е да се проучи 
коморбидността на шизофренията с най-често регистрираните при нея соматични 
заболявания при живи и аутопсирани пациенти. Предвид описаната в литератypaта 
по-рядка коморбидност на шизофренията с ревматоидния артрит и неатопичната 
бронхиална астма бяха потърсени коморбидните им взаимоотношения. За целта са 
изследвани 2 157 живи и 22-аутопсирани пациенти, страдащи от шизофрения, от 
които 1591 от бронхиална астма и 1458 от ревматоиден артрит. Използван е 
документален метод като са проучени Историите на заболяването на болните и 
Аутопсионни протоколи на починалите пациенти.  
 

19 

Георгиева, М.  
Най-често използвани показатели за анализ на дейността на българските 
болници, доклад на Юбилейна международна научна конференция 
“Световната криза и икономическото развитие”, Варна, 13-14 Май 2010 
(поради технически пропуск докладът е отпечатан в Сборник доклади от 
Конференция на младите научни работници, 9 Май 2011, Издателство „Наука 
и икономика”, Икономически университет – Варна, стр. 81-93). 

 
Болниците заемат централно място в националните здравеопазни системи и 
играят ролята на ключов елемент в процесите на тяхното усъвършенстване. 
Сериозната организационна промяна, на която са подложени съвременните болници 
в България изисква прилагането на управление, основано на доказателства с оглед 
постигането на качество на здравната грижа при ефективно използване на 
ограничените ресурси, особено в условията на финансова и икономическа криза. В 
България все още няма конкретна схема или методология за изследване на 
ефективността на цялостната дейност и управление на лечебните заведения за 
болнична помощ. Целта на настоящото изследване бе да се проучи настоящата 
ситуация в тази област и да се установи начина, по който се извършва и най-често 
използваните показатели за диагностичен анализ на ефективността в българските 
болници. За целта бе проведено анкетно проучване в 109 болници в страната. 
Резултатите дават основание да се смята, че в българските болници диагностичния 
анализ на дейността е широко прилаган и добре познат. Определени са най-често 
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ползваните показатели в отделните направления на дейността, чрез които се 
проследяват вътрешния потенциал и факторите на външната среда, в която 
функционира лечебното заведение. Определени са главните трудности пред 
диагностичния анализ, както и потребностите от подобрение в тази област. 
Ключови думи: болница, ефективност, показатели, диагностичен анализ. 

 

20 
Георгиева, М.  
Модели за анализ на фирмената и болнична дейност – част I,  
Здравна икономика и мениджмънт, Година XI, бр. 3 (41), 2011,  
ИК "Стено", ISSN: 1311-9729 

 
Въведение: През последните 20 години пред българските болници бяха поставени 
нови предизвикателства, най-голямото от които бе постигането на 
„ефективност”. Отговор на този въпрос дава диагностичния анализ на дейността. 
Неговото осъществяване става най-вече чрез използването на модели за 
диагностичен анализ. Цел: да се проучат и представят най-популярните модели за 
диагностичен анализ на фирмената дейност, подходящи за приложение в 
българските болници. Материал и методи: проучване на литературата, посветена 
на моделите и подходите за анализ на фирмената дейност и ефективност. 
Резултати и обсъждане: Като най-популярни са откроени моделите: 1. Матрицата 
за анализ на дейността; 2. SMART пирамида; 3. Схема на резултатите и 
предпоставките; 4. Схема на макропроцесите; 5. балансираната точкова система 
(Balanced scorecard) на Каплан и Нортън; 6. ЕВИТА; 7. Призма на  дейността; 8. 
СКАНДИЯ; 9. Скандия навигатор; 10. Въпросници за анализ. Изводи: Макар и 
разработени за фирми и организации, извън сферата на здравеопазването, голяма 
част от представените модели могат да бъдат адаптирани и приложени в 
болничното управление. Разнообразието от възможности предполага много 
внимателно обмисляне и избор на подходящ модел, който да е адекватен на 
спецификата на дейността на българските болници. Ключови думи: модели, 
диагностичен анализ, болница, дейност, фирми. 
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Георгиева, М., Шишков, Р.  
Модели за анализ на фирмената и болнична дейност – част II,  
Здравна икономика и мениджмънт, Година XI, бр. 4 (42), 2011,  
ИК "Стено", ISSN: 1311-9729 

 
Въведение: Постигането на ефективност в управлението на болниците в България 
изисква приложението на съвременни инструменти и методики. Едно възможно 
решение на проблема с ограничените ресурси и нарастващите потребности на 
населението от болнични услуги е прилагането на диагностичен анализ на 
дейността. Неговото осъществяване става най-вече чрез използването на модели 
за диагностичен анализ, които подпомагат ръководствата да вземат адекватни 
решения въз основа на данните за дейността за лечебното заведение. Цел: да се 
проучат и представят най-популярните модели за диагностичен анализ, подходящи 
за приложение в българските болници. Материал и методи: проучване на 
литературата във връзка с модели, популярни в България и в чужбина. Резултати и 
обсъждане: намерени са множество различни методики и подходи за анализ на 
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болничната дейност, които подпомагат вземането на управленски решения. 
Направен е сравнителен анализ между тях като са използвани критериите: 
изследвани направления на болничната дейност, индикатори, методи за определяне 
на индикаторите и вид на участието на болниците. Изводи и заключение: Въпреки, 
че все повече болници започват да прилагат такива модели, включително и в 
България, това все още са по-скоро отделни инициативи, отколкото системна 
управленска практика. Липсата на „български” модел, както и на адекватен 
чуждестранен модел за анализ, предопределя необходимостта от създаването на 
такъв. Разработването му обаче следва да стане след проучване не само на 
теорията и чуждестранния опит, но и на мнението на ръководните екипи в 
българските болници и досегашната практика в тях. Ключови думи: модели, 
диагностичен анализ, дейност, болница. 

 

22 
Георгиева, М.,  
Нормативна и стратегическа база, касаеща анализа на болничната дейност в 
България, сп. „Здравна икономика и мениджмънт”, Година XI, бр. 1 (39), 2011, 
ИК "Стено", ISSN: 1311-9729. 

 
Поставеното изискване за „ефективност” пред българските болници доведе до 
промени в начина, по който те се управляват. Все по-популярно става управлението 
„основано на доказателства”. В този смисъл едно от съвременните направления се 
явява диагностичния анализ на болничната дейност. По света са разработени и се 
прилагат разнообразни модели за диагностичен анализ както на фирмената, така и 
на болничната дейност. При разработването на такъв модел следва да се отчетат 
нормативните и препоръчителни изисквания, посочени в законовите и 
стратегически документи на страната, касаещи извършването на отчет и анализ 
на болничната дейност. Ключови думи: модели, диагностичен анализ, дейност, 
болница, закон, стратегия. 
 

23 
Георгиева, М., Шишков, Р.  
Модели за анализ на фирмената и болнична дейност – част III,  
Здравна икономика и мениджмънт, Година XII, бр. 1 (43), 2012,  
ИК "Стено", ISSN: 1311-9729. 

 

Управлението „основано на доказателства” става все по-популярно. Едно от 
съвременните направления в тази насока се явява диагностичния анализ на 
дейността. По света са разработени и се прилагат разнообразни модели за 
диагностичен анализ. Много често те са прилагани за анализ на фирмената дейност, 
но има и такива, които са създадени за анализ на дейността на лечебните заведения. 
Поставеното изискване за „ефективност” пред българските болници налага 
промени в начина, по който те се управляват. Целта на изследването е да се направи 
сравнителен анализ между съществуващите най-популярни модели, методики и 
подходи за диагностичен анализ. Те са разгледани и от гл.т. на приложимост в 
българските болници като са използвани няколко критерия - използвани показатели/ 
ключови направления на дейността, предимства, недостатъци. Получените 
резултати следва да бъдат взети под внимание при диагностичен анализ на 
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дейността на българските болници. Ключови думи: модели, диагностичен анализ, 
дейност, болница. 
 

24 
Shishkov, R., Georgieva, M., Nikolova, L.  
Life events with stressful effect on patients with schizophrenia according to the sex 
and age, Journal of IMAB, Annual Proceedings (Scientific papers), vol.18, book 3, 
2012, pp 280-283 

 
According to the literature life events with stressful effect are significant both for initiation and 
progress of the schizophrenia. Having this in mind the aim of the reasearch is to investigate 
the relationship between life events (considered as stressful), sex and age trough questioning 
50 patients with paranoid schizophrenia. The results of the study showed presence of 
correlation between some of the studied life events, assessed as stressful. The analysis of the 
data revealed that both sex and age are influencing the assessment of the significance of the 
life events and “increases” their importance both for women and men. Key words: 
schizophrenia, stressful events. 
 

25 
Шишков, Р., Николова, Л., Георгиева, М.  
Влиянието на възрастта и давността на шизофренното заболяване върху 
оценката на жизнени събития със стресорно действие.  
Клинична и консултативна психология, година 4, бр. 2 (12), 2012, стр. 47-50. 

 
Въведение: според литературните данни жизнените събития със стресорно 
действие са особено значими както за отключването, така и за протичането на 
шизофренното заболяване. Боледуващите от шизофрения проявяват значително 
по-малка емоционална ангажираност към социалните си проблеми и ангажименти. 
В същото време те са подложени на множество неблагоприятни въздействия от 
социалната среда. В тази връзка определянето и категоризирането по „тежест“ на 
житейските стресогенни събития при шизофренните пациенти има своя специфика. 
Цел: проучване на стресогенните жизнени събития при болни, страдащи от 
параноидна шизофрения като се отчете влиянието на факторите възраст и 
давност на болестта. Материал: 50 души, страдащи от параноидна шизофрения 
(F20 по МКБ), от които 21 мъже във възрастовия интервал 18-60 г. и 29 жени във 
възрастовия интервал 18-60 г. Давност на болестта и при двата пола между 1 и 20 
години. Методи: изследването бе проведено чрез „отворено интервю“. В него 
пациентите бяха поканени да посочат значими за тях жизнени събития, които 
считат за стресогенни, както и да посочат тяхната „тежест“. Резултати: както 
давността на болестта, така и възрастта влияят върху оценката, свързана със 
„значимостта" на жизнените събития. Изводи: С нарастване на възрастта се 
„увеличава" значимостта на стресогенните събития, а с нарастване давността на 
болестта, значимостта на събитията губи своята острота.  
 

26 
Shishkov, R., Chervenkov, T., Marinov, P., Georgieva, M.  
Probable pathogenic mechanisms and cause for negative co-morbidity between 
schizophrenia and bronchial asthma, Revista Brasileira de Psiquiatria (Rbp), 2013, 
on-line magazine, http://mc.manuscriptcentral.com/rbp (под печат). 
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Introduction: Recent studies and related hypotheses connect the pathogenesis of 
schizophrenia with the bioavailability and activity of brain neurotrophic factors like BDNF and 
Neurotrophin-3. There is a substantial evidence of the relationship between neurotrophins and 
schizophrenia. Taking in consideration the dissociation of BDNF bioavailability we sought the 
investigation of the comorbidity of bronchial asthma and schizophrenia as well as to study 
BDNF bioavalability in bronchial asthma and schizophrenia. Purpose: In this study we 
investigate the probable negative comorbidity between asthma and schizophrenia and 
possible role of BDNF in the pathogenesis of both diseases. Methods: Three methods were 
used - 1.Database analysis - made by computer statistical assessment and comparison of data, 
generated by hospital information system for the period from 2002 to 2011 (University hospital 
MBAL “St. Marina” EAD Varna); 3. BDNF bioavalability - assessed in EDTA anticoagulated 
blood plasma. Plasma BDNF was measured by ELISA using Quantikine Human BDNF 
Immunoassay, R&D Systems, in accordance to manufacturer’s protocol; 3. Statistical analysis 
including comparative analysis (Student's t-test was used to test for differences between 
groups) and Percent distribution. Material: We searched for a combination of the two 
diagnoses in hospitalized patients: F20.0 (paranoid schizophrenia) and J45 (bronchial asthma). 
University hospital MBAL “St. Marina” database is the only one in Vama-Bulgaria, district for 
in-patient treatment of mental and allergic disorders and supposedly most of them were 
treated and registered in the database. A total number of 1891 patients with schizophrenia 
were screened for the presence of bronchial asthma,and other 1591 patients with bronchial 
asthma were screened for comorbidity with schizophrenia. Results: Percentage of patients 
with bronchial asthma (n=1591), who are co-morbid with schizophrenia is 0.25%. In patients 
with schizophrenia comorbidity with bronchial asthma in 0.21%. Results show that BDNF 
plasma levels are lower in patients with schizophrenia than those with bronchial asthma. Key 
words: schizophrenia, bronchial asthma, BDNF.  
 

27 
Georgieva M., Nautre, B.  
Bulgarian hospital reform and the new public management model - a change of 
role of state or a change of mind?,  
Scripta scientifica medica, vol. 45, No 4, 2013, pp. 20-30. 

 
Nothing is simple in planning, financing, and delivering health care. Whatever changes in the 
system, it has both anticipated and unexpected consequences, which may be positive or 
negative. This makes reforming health care extremely challenging. Reforming the hospitals in 
Bulgaria is a difficult task, especially combined with the difficult transition process in all 
countries of Eastern Europe and the tendencies like growing costs of care, ageing of the 
population, higher levels of chronic disease and disability, increased availability of new 
treatments, rising public expectations, increased pressure to spend more on health care and 
use the available resources more efficiently. The present work uses the example of hospital 
change process started in newly accepted in EU European countries, particularly in Bulgaria, 
and proposes discussion about the potential of the “New Public Management” model as a 
mean of improvement the capacity of state to adopt the contractual approach of regulation. 
In conclusion, we stress that if the “control by state” was not the best so- lution, “market 
regulation” have also some limits so there could be a third way - the supervised competition – 
a possible cure for the success of hospitals and health care reform in Bulgaria. Key words: 
hospital reform, new public management, Bulgarian health care system. 
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28 

Докова, А., Георгиева, М.  
Общностно-базираният партиципативен модел като съвременна тенденция в 
управлението на проекти в здравеопазването.  
Здравна икономика и мениджмънт, Година XIII, бр. 3 (49), 2013, ИК "Стено", 
ISSN: 1311-9729. (представен доклад на Юбилейния научен симпозиум 
"Здравният мениджмънт - наука, практика, изкуство" през 2013). 

 
Въведение. Участието на общностите е от ключово значение за успеха на здравните 
политики, макар че повечето изследователски проекти, здравни интервенции и 
програми най-често се планират и реализират с централизирано вземане на 
решенията, а техните цели и насоки се определят без непосредственото участие на 
представителите на общността. Помощ в тази насока може да окаже общностно-
партиципативният модел за управление на здравни проекти, който се използва все 
по-масово при осъществяването на целевите интервенции в здравеопазването. Цел. 
Да се проучи чуждестранната литература, посветена на ролята на този 
иновативен модел за управлението на здравни проекти и на подхода на общностно-
базираните партиципативни изследвания (CBPR) в здравеопазването. Материал и 
методи. Проведено е ретроспективно търсене в няколко бази-данни върху 
приложението на общностно-партиципативния модел в здравеопазването и са 
представени характеристиките на този модел и някои резултати от използването 
му при реализацията на здравни проекти. Резултати. В литературата посветена 
на тази тема най-често се обсъждат особеностите и предимствата на общностно-
базирания партиципативен модел за управлението на проекти в здравеопазването. 
Основните характеристики на CBPR-подхода, посочвани най-често са: 1. Включване 
на общността при определяне целите и дневния ред на изследването; 2. Участие на 
общностите в разработването/ оформянето на научно-изследователския 
протокол; 3. Участие на общността в събирането на данните и техния анализ; 4. 
Докладване на научните резултати пред общността; 5. Полза от научните 
изследвания за общността; 6. Участие на общността в представянето на 
резултатите от изследванията пред научната общност. 
Във всички публикации по темата се подчертава ролята на сътрудничеството 
между изследователите и членовете на общността. Заключение. Необходимо е 
своевременно внедряване на CBPR-подхода в здравеопазването в нашата страна. 
Ключови думи: общностно-партиципативен модел, общностно-базирани 
партиципативни изследвания, управление на проекти, обществено здравеопазване. 

 

29 

Докова, A., Георгиева, Л., Георгиева, М., Костадинова, Т.  
Мнение на докторантите по медицина за сътрудничеството между учените и 
целевата общност на здравните проекти в България,  
"Варненски медицински форум", том 3, 2014, приложение 2, МУ-Варна 
(представен доклад на Юбилейната научна конференция “Обществено 
здравеопазване – традиции и перспективи”, 30 – 31 май 2014 г., МУ-Варна), 
стр. 138-142. 

 
Въведение: Сътрудничеството между изследователите от научните институции и 
представителите на целевите общности играе ключова роля при реализацията на 
здравните проекти в развитите страни. Целта на настоящото проучване е да се 
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анализира мнението на докторантите от Медицински университет „Проф. д-р 
Параскев Стоянов“- Варна (МУ-Варна) за значението на съвместната дейност между 
учените и представителите на общността по време на различните етапи на 
осъществяване на здравни проекти в България. Материали и методи: Проведено е 
социологическо проучване при 45 докторанти, 20 мъже и 25 жени, от общо 17 научни 
направления в МУ-Варна с помощта на пряка анонимна анкета, съдържаща 10 
въпроса с открити отговори. Резултатите са обработени статистически с 
вариационен (ANOVA) анализ. Резултати и обсъждане: Докторантите по медицина 
са недостатъчно информирани по интердисциплинарния проблемен кръг на 
реализацията на ефективни и устойчиви здравни проекти. При болшинството от 
въпросите липсва отговор или той е „не мога да преценя“, респ. отрицателен. Все 
пак 65% от анкетираните лица биха включили в планирането на научното 
изследване представители на съответната общност, свързана с него, а според 40% 
от докторантите тези представители могат да допринесат при събирането на 
данните. Общо 58% от респондентите считат, че докладът и изследователските 
резултати трябва да са на разположение на групите от основни участници в 
общността, а 72% от тях не виждат никакви заплахи или рискове от включването 
на целевите общности в научни изследвания. Изводи и заключение: Настоящото 
проучване показва необходимостта от разработването и внедряването на 
проблемно-ориентирани програми за обучение по здравни проекти с участието на 
научните работници и представителите на общността с цел реформиране на 
системата на здравеопазване. Ключови думи: здравни проекти, научни работници, 
целева здравна общност, докторанти по медицина, анкетно проучване. 

 

30 
Георгиева, М.  
Акценти при формиране на политиката на връзки с обществеността и 
изграждане на корпоративен имидж на болницата.  
Варненски медицински форум. МУ-Варна. ISSN: 2367-5519.  

 
Въведение: В различните периоди на човешката история на връзките с 
обществеността (ВО) са възлагани разнообразни задачи - мобилизиране на населе-
нието при военни действия, дискредитиране на политически противници, налагане 
на религиозни идеи, продажба на стоки, разпространение на информация. 
Използването на ВО вече е задължително за всяка организация, която иска да създаде 
положителен имидж в обществото, да привлече съмишленици и да реализира 
поставените си цели. Цел: да се представи същността, методологията и опита в 
политиката на ВО и изграждането на корпоративен имидж на съвременната 
българска болница. Материал и методи: проучени са литературни източници и е 
взаимстван опита на най-голямата университетска болница в Североизточна 
България – МБАЛ "Св. Марина" ЕАД – Варна. Резултати и обсъждане: откроени са 
основните понятия и методология за ВО. Представени са тактики за ВО и 
корпоративен имидж, които съвременната болница може да приложи за внасяне на 
имидж в публичното пространство и по-конкретно: 1. Връзки с медиите; 2. 
Собствени медии; 3. Корпоративна идентичност; 4. Специални събития; 5. 
Изложения, панаири, изложби; 6. Спонсорство; 7. Реклама; 8. Лидери на 
общественото мнение; 9. Корпоративно гражданство (Public Affairs); 10. Връзки с 
инвеститорите. Изводи: Познаването и прилагането на ВО за формиране на 



Резюмета на научните трудове на гл.ас. Мила Георгиева Димитрова 17 

корпоративен имидж на болницата е важно за формиране на желания от 
болничните ръководства имидж. А положителния имидж на лечебното заведение е 
от съществено значение за постигане на лидерски позиции и успешно представяне на 
болницата, както на националния, така и на европейския здравен пазар. Ключови 
думи: връзки с обществеността, болници, стейкхолдери, имидж, методология, 
тактики. 

 
ДОКЛАДИ ПРЕДСТАВЕНИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ 
 

31 

Мутафова, Ем., Георгиева, М.  
Удовлетвореността на пациентите – приоритет на ДКЦ “ЧАЙКА” ЕООД, Варна, 
доклад на Втора научно-практическа конференция “Партньорство за по-
добро здраве”, организирана от ДКЦ “ЧАЙКА” ЕООД – ВАРНА, 28-30 април 
2004 г., Варна 

 
Въведение: Стремежът към партньорство с пациента е определящ фактор за 
постигането на качествено медицинско обслужване и ефективно управление на 
всяко лечебно заведение. Ето защо приотитет на ДКЦ “Чайка” ЕООД е 
проследяването на  удовлетвореността на пациентите, потребители на неговите 
услуги.  Цел: Изследване и анализ на степента на удовлетвореност на пациентите – 
потребители на услугите на ДКЦ “Чайка” ЕООД. Материал и методи: Вид анкета:  
Анонимна, със затворени и полузатворени въпроси; Брой въпроси: 14; Място на 
анкетиране: Регистратура и консултативни кабинети. Резултати и обсъждане: 
Резултатите показват високо ниво на доверие в лекарите на ДКЦ “Чайка” ЕООД, 
като  този факт се доказва с личния избор на пациентите да ползват услугите на 
същото лечебно заведение (61 %), както устойчивостта в потреблението (над 90%).  
По отношение на очакванията от обслужването – 83% от анкетираните са напълно 
удовлетворени, което ги мотивира да препоръчват услугите на лечебото  заведение 
на своите близки (91%). Изводи: Пациентите на ДКЦ “Чайка” ЕООД показват високо 
ниво на удовлетвореност  и информираност, доволни са от отношението на 
персонала, посещават редовно центъра и го предпочитат в сравнение с другите 
лечебни заведения от подобен тип. От анкетата може да се направи и извода, че 
личните лекари също са доволни от качеството на медицинското обслужване в ДКЦ 
“Чайка” ЕООД. В същото време качеството на медицинските услуги влияе и върху 
удовлетвореността на пациентите от личните лекари, които са ги изпратили в 
центъра, т.е. вертикалната интеграция е полезна. Добрите резултати от 
проучването оправдават усилията на ДКЦ “Чайка” ЕООД за постигане на качество 
на предлаганите медицински услуги и гарантират партньоство с пациентите в 
дългосрочен план. 
Ключови думи: удовлетвореност, партньорство, лоялност, информираност, 
вертикална интеграция, конкурентен анализ 
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Dokova A., Georgieva, M., Mutafova, Em.  
Project management as a instrument for governing the change in the healthcare 
sector, paper for a conference in Tsaloniki, Greece, Proceedings of the IHF Pan-
Regional Conference - Towards the Smart Hospital, 4-7 November 2004, 
Thessaloniki, Greece. 
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Introduction: The analysis of the modern health care management and the health care 
systems in the different countries reveals that there is running continuing change because of 
the factors of the environment. This change is the result from the dynamic social, economic, 
political, organizational and structural changes which set new and higher requirements for the 
management of health care sector. It is essential for everybody working in the health care 
system and in particular for the managers on different levels to understand the change and to 
be able to manage it in order to prevent chaos in the organization or the system as a whole. 
This is possible only through project management as a way for making a new step in the 
direction of wanted (managed) change. That is why project management invade the daily 
practice of managers in health care. The project management is the carrier rocket of the 
change and gives the stimuli for long-lasting processes, going beyond the purpose and the 
deadline of the project. Method: individual questionnaire, mailed directly to health care 
managers. Object of investigation: health care institutions and organizations in Bulgaria. 
Period of observation: 1995 – 2004 г. Scope of the research: 25 projects, accomplished in 22 
institutions, as it follows: university structures – 9, university hospitals - 8, hospitals for acute 
treatment - 4, governmental and non-governmental national institutions – 4. Results: Most 
common projects in the health care sector in Bulgaria: Researching the pathogenesis of 
different diseases; Hospital management and infrastructure; Researching the activity of 
different substances; Nurse administration; Management of the national health system and 
health reform; Promoting new medical specialties; Drug’s investigation; Education of patients 
with certain diseases. The average duration of the projects is 2 years, prevailing the short-
term projects until 1 year. The longest project observed is 7 years (still running), and the 
shortest – shorter than 1 year. The possible reason for the absence of long-term projects could 
be: lack of sufficient know-how in the field of project management; lack of sufficient funding 
and ability to support the project unassisted;  personnel rejection or lack of interest. Clarifying 
the real reason could be done in a future investigation. Indicators for success of the projects: 
Achieving the objects of the project; Satisfaction of patients and/or the personnel; Interest and 
value for the public; Improving the activities in the organization; Scientific value - dissertations, 
publications, scientific researches. 

 

33 
Georgieva, M., Stancheva, Em.  
Management in small and medium enterprises (SME) in Bulgaria, Conference 
"Innovations Technologiques: aspects culturels et mondialisation" 1-2 December 
2005, Evry, France. 

 
Small and medium-sized enterprises (SMEs) are a major drive for accelerating economic 
growth, developing hightech  productions and high value added products, improving economic 
competitiveness. Their dynamics contributes directly to decreasing regional differences, 
solving the unemployment problem, and improving the living standards. In 2002 the number 
of small and medium-sized enterprises (SMEs) has surpassed 200 thousand, or 99.1% of all 
enterprises. SMEs are a fundamental generator of employment - over the last two years small 
and medium-sized enterprises have provided for over half of the employment in the non-
financial sector (53,8% in 2002). SME sector in Bulgaria main problems and characteristics are: 
Existence of a very high number of micro-enterprises, having low average employment rates 
and relatively low labour productivity, which is nearly two times lower compared with the class 
of small and medium-sized enterprises; Tendency towards decreasing the number and share 
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of micro-enterprises, while simultaneously increasing the number and share of enterprises with 
10-49 persons employed, which show the best potential for growth;  The structural importance 
of the trade sector has decreased to the advantage of manufacturing and construction; The 
SME business in Bulgaria continues to be characterized by large territorial disproportions; Lack 
of adequate financial resources; lending interest rates and collaterals are seen as a major 
barrier. SMEs have little awareness or no access to alternative sources of financing. The 
opportunities for government support through different guarantee schemes or co-financing 
are still unexplored; Improving quality of business plans and SME potential to make use of 
modern technologies and up-to-date information, to introduce innovations, to develop 
efficient marketing strategies, to execute adequate HR management policy, as well as to 
prepare for EU accession; Lack of adequate powers and resources in order to provide efficient 
support to SMEs on a local and regional level. 
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Georgieva, M.  
Methodologies for better performance management of modern hospital, paper for 
FEHAP conference "La Gouvernance Des Organisations A But Non Lucratif: L’Autre 
Gouverrnance", 15 of April 2008, Paris, France. 

 

The scope and pace of organizational change in hospitals is staggering. Hospitals are an 
important part of any health system: they provide complex curative care that depending on 
their capacity, acts as first referral, secondary or last last referral level curative care facility; 
they also provide emergency care for the severely injured or the critically ill; they are centers 
for the transfer of knowledge and skills; they constitute an essential source of information and 
power; and they generally spend the major part of national health resources - hospitals 
account for the largest share of overall health expenditures, generally between 50% and 70% 
of health care expenditures throughout Europe. Today’s hospital managers should have a 
repository of valuable insight and information on setting up and running a modern-day 
hospital efficiently and as an economically viable business. The management of hospital should 
be in conformity with several variables, that influence the final result. It can be presented by 
the following „equation of the effective management”. In the theory and practise there exist 
methods for internal and external hospital assessment. Purpose of the investigation: The 
purpose of the present investigation is to explore which indicators for performance measuring 
are used in Bulgarian hospitals, which of them are most common, who participate in the 
process and what are the difficulties.  The results will be compared to the existing PM 
methodologies and so will be defined the set of indicators for a specific methodology for PM 
of Bulgarian hospitals. Methods: A special questionnaire was developed for the investigation. 
It contained 25 questions (mainly closed). In the period 2006-2007, 83 people from 44 hospitals 
were inquired – mostly hospital directors, economic directors, chief accountants, head nurses 
and other professionals who are concerned in measuring and analyzing the hospital activities. 
Results and discussion: The prevalent part of the inquired have experience in performing 
hospital analysis and only 2 % answer that they don’t. This fact provokes the assumption of 
the reliability and value of the results. The motives for performance measurement in modern 
Bulgarian hospital are divided equally in two groups: By hospital’s manager own decision 
(51%) and because of a requirement by superior institutions (48%). Conclusions: The offered 
set of indicators could be used for developing a specific methodology for hospital PM or An 
Essential Hospital’s Manager Manual for Measurement of Effectieness and Success, applied in 
the following situations: analyzing the present state and activity of hospital; preparing annual 
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and other reports; developing strategies and long-term plans; managing change and 
innovation. 
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Георгиева, М., Финансовите показатели - ориентири в управленския анализ 
на болницата, Юбилейна международна научна конференция: 
"Здравеопазването - между социалната справедливост и икономическата 
ефективност", 26-28 Май 2008 г., Медицински университет, Варна. 

 
Въведение: Динамиката в обществено-икономическите отношения постави нови 
изисквания пред лечебните заведения в България. В резултат на здравната реформа 
и настъпилите промени, българските болници получават самостоятелност и са 
поставени в пазарни условия. Новата парадигма в болничния мениджмънт е свързана 
с изискването за ефективност, а самото управление се асоциира с бизнес. 
Съвременният мениджмънт на бизнес организациите изисква проследяването на 
определени финансови  показатели. Респективно този факт е валиден и определящ и 
за болничните заведения и е залог за качество и ефективност на дейността им. Цел: 
целта на настоящото проучване е да намери мястото на една от най-често 
ползваните групи показатели в управленския анализ на болницата и по-точно 
финансовите, като изследва ролята им на ориентири за ефективността. Материал 
и методи: За реализиране на проучването бе разработен въпросник, съдържащ 25 
въпроса, главно затворени. За периода 2006-2007 бяха анкетирани 83 души от 44 
болници в България – най-вече директори, заместник директори, главни 
счетоводители, главни медицински сестри, статистици и други специалисти, които 
се занимават с измерване и анализ на болничната дейност. Резултати и обсъждане: 
Преобладаващата част от анкетираните имат опит в осъществяването на 
управленски анализ в болницата  - само 2 % от тях отговарят, че не притежават 
такъв – факт, предполагащ значимостта и достоверността на получените 
резултати. Изводи: Финансовите показатели заемат важно място в анализа на 
болничната дейност. В практиката на тях се поставя акцент, по-голям отколкото 
в методологиите за управленски анализ. Те намират множество приложения – при 
изготвянето на планове, прогнози, годишни и други отчети, обосновки за кредити, 
кандидатстване по проекти. Изключително важни в процесите на иновация и 
управление на промяната в съвременната болница, те са важен ориентир за 
вземането на обосновани на доказателства управленски решения, както и на 
измерването на тяхната ефективност и успех. Ключови думи: финансови 
индикатори, ефективност, управленски анализ, икономически анализ. 
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Георгиева, М.  
Анализиране на болничната дейност и годишните отчети за дейността, 
доклад на Научна конференция по случай 10 години Факултет „Обществено 
здравеопазване”, МУ-Варна на тема: "Към здравеопазване, базирано на 
знания и научни резултати", 7-8 Октомври 2011, МУ - Варна; публикувано 
резюме на доклада в Scripta Scientifica Medica, Vol. 43 (4), 2011, стр.229 

 
Въведение: Според най-новите тенденции в управлението, качеството на 
управленските решения в болниците до голяма степен се определя от качеството 
на данните, въз основа на които те се вземат. През последните години на реформи, 
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в българските болници все повече навлиза принципа на “управление, основано на 
доказателства” („evidence-based management”). Постигането на икономическа 
ефективност и анализирането на дейността на лечебните заведения за болнична 
помощ бе поставено и като изискване в Закона за лечебните заведения (чл.69). Това 
от своя страна поставя въпроса за качеството на аналитичния процес, залегнал при 
изготвянето годишните отчети за дейността. Цел и задачи: да се изследва 
качеството на аналитичния процес в българските болници от гл.т. на 
проследяваните направления на дейността, включените показатели за дейността 
като брой, вид, ниво и структура. Материал и методика: Проучени са годишните 
отчети за дейността на 100 лечебни заведения за болнична помощ в България, 
публикувани в официалната страница на Търговския регистър през периода 2008 - 
2011 г. Обхванати са университетски, областни, общински и специализирани 
болници. Резултати: Установено бе, че най-често в годишните отчети за 
дейността на ЛЗБП най-често се обръща внимание на финансовите и медицински 
аспекти. Изведени бяха водещите показатели за оценка на дейността, разпределени 
по основни направления. Ключови думи: болници, анализ, отчети, дейност, 
показатели. 
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