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Abstract: The article aims to investigate a specific problem in healthcare - the need to increase the efficiency of fa-
cility management and to optimize all supporting activities in the large hospitals of Bulgaria, thus reducing their accu-
mulated long-term debt obligations. The methodology of the analysis includes a SWOT analysis of the strengths and 
weaknesses, the possibilities and threats of the facility management of the medical institutions in Bulgaria, following 
the example of the Military Medical Academy (MMA), Sofia. The analysis is oriented towards finding a balance be-
tween the limited financial resources in the healthcare system and the efficiency of the management of commercial 
companies in the system. 
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Увод 
Управлението на болниците в България е 

процес с огромна обществена значимост. Те са 
най-важното звено в здравеопазването. Значи-
мостта им се дължи на факта, че лечебните за-
ведения за болнична и доболнична помощ влия-
ят пряко върху различни и многообразни проце-
си. Конкретните решения за развиване на уп-
равленска, икономическа, финансова и общест-
вена политика в сферата на здравеопазването се 
подчинява на научно обосновани данни, факти и 
доказателства. Тяхното обективизиране, обяс-
нение и оценка на взаимовръзките е обект на 
изследвания и научни търсения на много специ-
алисти от различни области на познанието. 
Въпросите, свързани с управлението и оптими-
зирането на немедицинските дейности на ле-
чебните заведения, стават все по-актуални и за-
ради промяната във вида на собственост, управ-
ление и финансиране на отделните болнични за-
ведения. Този процес е сложен и многообразен 
и произтича от особеностите на болниците. 

След своето десетгодишно съществуване ка-
то търговски дружества българските болници 
работят на загуба, натрупали са огромен обем 
задължения, декапитализирани са. Много от тях 
съгласно нормативната уредба в България би 
трябвало да са обявили несъстоятелност. Но не 
са го направили. Нито мениджърските екипи, в 
чиито задължения е това съгласно Търговския 
закон, нито собствениците им, или дори техните 
кредитори, не предприемат мерки в подобна по-
сока – заради възложените социални функции, 
които изпълняват лечебните заведения, полити-

ческата конюнктура, и разбира се, определени 
текстове в нормативната база.  

Многопрофилните болници за активно лече-
ние (МБАЛ) са търговски дружества, през които 
преминават най-много пациенти, те разполагат с 
най-модерната апаратура и квалифициран ле-
карски екип, но същевременно с това генерират 
най-големи дефицити. 

1. Фасилити мениджмънт на болничните 
заведения в България 
Независимо от значителния, може да се каже, 

огромен брой български и чуждестранни публи-
кации в научната и медицинската литература, 
отнасяща се до мениджмънта, управлението и 
функционирането на здравната система, опре-
делено се налага изводът, че липсва цялостен 
практически модел на фасилити мениджмънта 
(ФМ) на здравните заведения в България. Изк-
лючение правят учебниците по здравен мени-
джмънт, в които проблемите имат изцяло теоре-
тична трактовка и в голямата си част са разгле-
дани от гледна точка на икономиката на здраве-
опазването и здравния мениджмънт на социал-
ната медицина. 

Не съществува единно, общоприето понятие 
за това, какво е фасилити мениджмънт. В Бъл-
гария, най-популярна е приетата дефиниция от 
Управителния съвет на Българската асоциация 
по фасилити мениджмънт (БГФМА): "Интегра-
ция на процеси в рамките на една организация 
за предоставяне и развитие на договорени услу-
ги, които служат за подпомагане и подобрява-
не на ефективността на основната дейност на 
организацията".1 
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БГФМА дефинира ФМ също по следния на-
чин:  

„Фасилити мениджмънтът обхваща всички 
дейности по поддръжката и управлението на 
непроизводствените активи на всяка една ком-
пания - почистване, безопасност, сградни инс-
талации, BMS системи2, CAFM системи3, теле-
комуникации, ОВК4, енергийна ефективност, 
паркинг системи, пожарна безопасност и др. 
Фасилити мениджмънтът е този, който се 
грижи за осигуряването на комфортна среда 
на живущите или работещите в дадената 
сграда”.5  

В този смисъл, фасилити мениджмънтът, 
както в МБАЛ, така и в останалите здравни за-
ведения, обхваща всички дейности по поддръж-
ката и управлението на непроизводствените ак-
тиви на болницата, както прилежащите към нея 
сгради и инфраструктура, организацията и кон-
трола по различни дейности. 

Фасилити мениджмънтът е този, който се 
грижи за осигуряването на комфортна среда на 
пациентите или работещите в сградата на ле-
чебното заведение. 

Важно предизвикателство пред здравните за-
ведения е това те да имат висока степен на гъв-
кавост, така че да могат бързо да се адаптират 
към променящите се нужди и очаквания. Заста-
ряването на населението, променящата се при-
рода на заболяванията, въвеждането на нови 
технологии и фармацевтични продукти, нарас-
налите обществени и политически очаквания, 
създаването на нови финансови механизми, са 
едни от факторите, с които се сблъскват здрав-
ните заведения понастоящем. 

През последните години търсенето на здрав-
ни услуги трайно нараства и се очаква да про-
дължи да се увеличава, което е характерно както 
в национален, така и в международен план. Така 
например във всички страни-членки на Органи-
зацията за икономическо сътрудничество и раз-
витие (ОИСР) търсенето на здравни услуги през 
последните 40 години се е увеличило с темп, 
който е с 2 процентни пункта (пр.п.) по-голям 
от темпа на растеж на брутния вътрешен про-
дукт (БВП) (т.е. от темпа на икономическия рас-
теж) на тези страни (Sneader et. al., 2010, p. 53). 

Вече се говори за т.нар. „инфлация на здрав-
ните услуги”, т.е. инфлационно увеличение на 
цените на медицинските услуги, и тази инфла-
ция в много държави вече е по-висока от базис-
ните инфлационни индекси. Това води до проб-

лема на все по-силен натиск, който здравеопаз-
ването оказва върху публичните разходи и дър-
жавния бюджет на страните, и за необходимост-
та от все повече средства и спестявания за фи-
нансиране.6 

Фасилити мениджмънтът в болниците се от-
личава с определени особености поради специ-
фичния характер на здравните заведения в срав-
нение с останалите организации. 

Болниците се отличават със:  

− 24-часово изпълнение на лечебната дей-
ност, 7 дни в седмицата; 

− Осигуряване на комплексни услуги; 
− Необходимост непрекъснато да обновяват 

своето оборудване, за да посрещат най-високите 
технически стандарти и стандарти за сигурност 
и качество; 

− Една грешка или пропуск в работата на ле-
чебното заведение може да коства нечий живот. 

Тези специфични характеристики на болнич-
ните заведения създават извънредни условия за 
работа, генериращи широк кръг от цели, които 
са много по-комплексни, отколкото тези на биз-
нес единиците, ориентирани основно към мак-
симизиране на печалбата. 

Какви възможности предлага ФМ в това 
отношение? 
В много случаи лечебните заведения се дви-

жат в посока на превръщането им в индустрия 
за производство на специфичното благо „здра-
ве” (Lennerts, 2009, p. 168). Все по-голям брой 
болни са лекувани ежегодно, докато броят на 
леглата в здравните заведения трайно не дости-
га. Това води до значително намаляване на 
престоя в болниците и лечението на все повече 
болни на амбулаторна база. В цяла Европа това 
изисква по-добро и координирано лечение и по-
голяма ефективност, което повишава значи-
мостта на ФМ. 

Как може да бъде постигната тази по-голяма 
ефективност? 

Установено е, че около 20-30% от разходите 
на болниците не са свързани с тяхната основна 
(първична) дейност, т.е. с осигуряването на 
здравни услуги с цел лечение на пациентите. 
Всички останали услуги могат да бъдат трети-
рани като неосновни или съпътстващи и попа-
дат в обхвата на фасилити мениджмънта 
(Lennerts et. al., 2003, рр. 192–206.; Lennerts, et. 
al., 2005, pp. 167–175). В Германия например 
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обемът на тези ФМ процеси възлиза на около 18 
млрд. евро годишно (Statistisches Bundesamt, 
2006). 

По този начин двата вида процеси – основни 
процеси и процеси на ФМ, допринасят за обс-
лужването на пациентите чрез болничните услу-
ги и клиничните пътеки. Клиничните пътеки са 
разработени в САЩ в края на 80-те години на 
миналия век. Ключовият елемент в клиничните 
пътеки е стандартизацията на процедурите. 

Доставката на здравната услуга в болницата 
включва много „клиенти”. Крайният „клиент” е 
пациентът, чиито интереси се представляват от 
здравен фонд, но съществуват и междинни кли-
енти, които по отношение на ФМ, имат по-
голямо значение. Те са клинични звена, които 
оказват здравни грижи и които се доставят от 
тези, които управляват съоръженията. Клинич-
ните звена използват съоръженията на болница-
та и в много държави генерират приходи в полза 
на болничното заведение. 

Продуктът на ФМ представлява доставката 
на услуги в отговор на потребностите на клиен-
тите (Gabler, 2000). По-конкретно, продуктът на 
ФМ е услугата, доставена на клиента от опреде-
лен доставчик. Доколкото целта на ФМ е да 
осигурява оптимална поддръжка на основните 
процеси, изискванията към ФМ се обуславят от 
основните процеси, които той поддържа. По от-
ношение на ФМ главното изискване за извърш-
ването на дадена дейност е пространството, по-
ради което то е базисният продукт на ФМ. 

Поради необходимостта от висока сигурност 
и хигиенни стандарти, строителството на сгра-
дите и залите в лечебните заведения включва 
значителна степен на спецификация и е свърза-
но с големи разходи. Освен това техническото 
оборудване в болниците трябва непрекъснато да 
се поддържа в надеждно състояние, както и са-
мите характеристики на пространството – като 
вентилационни, комуникационни системи и др. 
Продуктите на ФМ трябва да бъдат осигурявани 
и поддържани по възможно най-ефективен на-
чин, така че да съдействат за намаляване на екс-
плоатационните разходи и за цялостната опти-
мизация на здравните заведения. 

Една примерна класификация на продуктите 
по ФМ в болничните заведения в Германия е 
показана на Таблица 1. На практика броят на 
продуктите по ФМ е различен за отделните 
държави. 

Таблица 1. 
Класификация на продукти по ФМ 

в болнични заведения 

Продукти на фасилити мениджмънта (ФМ) в 
болничните заведения  

Външни съоръжения Сигурност и охрана 
Поддръжка на сградния 
фонд Леглова база 

Наем за ползвани сгра-
ди 

Поддръжка на меди-
цинско оборудване 

Техническа поддръжка 
Управление на авто-
мобилен парк и пар-
кинги 

Енергоснабдяване 

Услуги по осигуряване 
и поддръжка на ин-
формационни-
комуникационни тех-
нологии (ИКТ) 

Водоснабдяване Транспорт за пациен-
тите 

Топлофикационни ус-
луги Логистика 

Почистване и поддръж-
ка на хигиена Кетъринг 

Климатизация / услуги 
по охлаждане Перални услуги 

Доставка на консумати-
ви и материали Печатни услуги 

Услуги по стерилизация 
на инструменти Телефонни услуги  

Управление на отпадъ-
ци Пощенски услуги 

Борба с вредители7  Поддръжка на офиси 
Източник: Lennerts, K., op.cit., 2009, p. 174. 

На базата на извършено проучване в болнич-
ните заведения в Германия е установено, че в 
структурата на общите разходи за ФМ продукти 
най-голям дял заемат следните разходи (Abel, 
2005, pp. 531–541): 

− наем за ползвани сгради – почти 41%; 
− кетъринг – 8.62%; 
− почистване / поддръжка на хигиена – 

7.49%; 
− поддръжка на сградния фонд – 6.63%;  
− техническа поддръжка – 4.48%; 
− топлофикация – 3.45%, и др. 
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2. SWOT анализ на фасилити 
мениджмънта на лечебните заведения 
в България 
За оценката на силните и слабите страни на 

фасилити мениджмънта на всяко лечебно заве-
дение се използва методът на SWOT анализ, 
който представя силните и слабите страни, въз-
можностите и заплахите пред съответното заве-
дение. Първоначално този анализ е предназна-
чен за други индустрии, но придобива все по-
голямо значение в здравеопазването. Този метод 
е инструмент, който дава възможност да се оце-
нят силните и слабите страни на МБАЛ, как да 
се оптимизират нейните възможности за разви-
тие и да се извърши превенция от заплахите на 
обкръжаващата среда. 

SWOT анализът  съчетава в себе си изводите 
от стратегическия анализ на външната и вът-
решна среда (Grezky, 2010, p. 92). С негова по-
мощ могат да се определят конкурентните пре-
димства и ключовите сфери на уязвимост на да-
дено здравно заведение. 

Силните страни представляват факторите, 
които стимулират успешното функциониране на 
организацията (Makos, 2017). Примери за това 
са модерно медицинско оборудване, високооб-
разован медицински персонал, висококачестве-
ни здравни услуги, които се осигуряват, и др. 
Слабостите са факторите, които засягат качест-
вото на здравната услуга или увеличават разхо-
дите за тези услуги. Такива са например остаре-
ли медицински съоръжения, слабо приложение 
на ИКТ, липса на финансови ресурси, недоста-
тъчна квалификация на персонала и др. Същес-
твуващите нови бизнес възможности се разг-
леждат като възможности за здравните заведе-
ния. Те включват например сътрудничество с 
различни здравни организации, разработване на 
нови програми за здравеопазване, увеличаване 
на средствата за ИКТ в здравните заведения и 
др. Факторите, които вредят на функциониране-
то на лечебните заведения, се считат за заплахи. 
Такива са икономическа и политическа неси-
гурност, нараснало търсене на скъпа медицинс-
ка технология, дефицит на държавния бюджет, 
повишен натиск за съкращаване на разходите за 
здравеопазване и др. 

Наблюденията ни върху практиката на 
здравния мениджмънт показват, че приложени-
ето на техниките за SWOT анализ не е достиг-
нало популярността, която се отдава на тези ме-
тоди в специализираната литература. 

Причините, които ограничават възможности-
те за приложение на методите на ФМ в управ-
лението на многопрофилните болнични заведе-
ния (МБАЛ) в България на сегашния етап на 
развитие на пазара на здравни услуги, са: 

• Преобладаващата част от МБАЛ са пуб-
лични и техните цели се отклоняват от използ-
ваните в тях бизнес критерии; 

• Дейността на МБАЛ е силно регулирана, а 
управлението им е значително и строго адми-
нистрирано; 

• Въпреки, че МБАЛ извършват множество 
и различни по своя характер дейности, профи-
лите на дейност са твърдо фиксирани в рамките 
на един отрасъл, което намалява практическото 
прилагане на портфейлните методи. 

Силните страни на МБАЛ се определят от 
наличните компетенции на персонала, степента 
на удовлетвореност от страна на пациентите и 
служителите, локацията на болницата и вът-
решно разпределение на различните кабинети, и 
елементите на конкурентоспособност в сравне-
ние с останалите лечебни заведения. 

Слабите страни представляват проблемите и 
недоброто функциониране на отделни части от 
веригата на пребиваването и лечението на паци-
ента в болницата, недостатъчната степен на 
удовлетвореност на служителите от условията 
на труд и материалната база. 

Нефункционалното управление на собстве-
ността и неразвиването на услуги на добро ни-
во, водят до завишение на разходите за консу-
мативи, поддръжка, пропускането на реализи-
ране на допълнителни приходи от немедицинс-
ки дейности и отлив на пациенти, които могат 
да получат сходно лечение или консултация в 
друго лечебно заведение, се явяват заплахи през 
МБАЛ.  

Потенциалните благоприятни възможности 
на развитие се определят от възможностите на 
всяка МБАЛ да обслужва по-голям брой паци-
енти, да използва оптимално материалните ре-
сурси и да разшири възможностите за продава-
ем асортимент на своята територия на стоки и 
услуги, които съпътстват здравните грижи и да 
бъдат в полза и удобство на служителите й.  

По-долу са представени силните страни, сла-
бите страни, заплахите и възможностите, пред 
Военномедицинска академия (ВМА) МБАЛ-
София. 
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Силни страни 
Структурата на болницата предполага затво-

рен цикъл на здравно обслужване – диагности-
чен кабинет, приемно отделение, отделение за 
болнично лечение, обособени помещения за до-
пълнителни здрави услуги – лаборатории и ап-
теки. 

Във ВМА МБАЛ-София пациентите имат 
възможност да се лекуват, а студентите могат да 
се обучават при висококвалифицирани кадри.  

В момента в болницата работят 1 член- ко-
респондент, 9 професори (ст.н.с. І ст.), 70 до-
центи (ст.н.с. ІІ ст.) и друг специализиран меди-
цински и преподавателски състав. Взимат се 
мерки за подобряване на специалната подготов-
ка на персонала, чрез участието в курсове за по-
вишаване на квалификацията, усъвършенства-
нето в работата, разширяване спектъра на осъ-
ществяваните дейности, особено за средния ме-
дицински състав, с оглед необходимостта за 
взаимозаменяемост и взаимопомощ при изпъл-
нение на всекидневните задължения. Спазват се 
всички нормативни изисквания по подбора и 
назначаването на персонала, както и изисквани-
ята при редуцирането на личния състав съглас-
но Кодекса на труда и другите нормативни до-
кументи регламентиращи правилата и законови-
те разпоредби по тези въпроси. 

Служителите и пациентите на ВМА МБАЛ-
София имат на свое разположение търговски 
обекти, банков офис и няколко банкомати, раз-
положени в сградата на болницата. 

Предоставяне на качествени битови условия 
и условия на труд на пациенти и служители на 
ВМА МБАЛ-София, в съответствие с най-
добрите европейски стандарти за сигурност и 
безопасност, физически и психо-емоционален 
комфорт. 

Големият брой пациенти, които всекидневно 
посещават ВМА МБАЛ се явяват потребители 
на търговски обекти в болницата.  

Слаби страни 
Остаряла материална база и съоръжения във 

ВМА МБАЛ-София, което намалява възмож-
ностите да отдаване под наем на учебните зали 
и други площи. Това води до ниска рентабил-
ност. 

Закриване на хоспис, който е функционирал 
до преди 10 години. Пример: болен прекарал 
инсулт, съгласно утвърдената от НЗОК клинич-
на пътека има право на до 5 дневен престой. 

След неговото изписване от ВМА МБАЛ-
София, близките му често го пренасочват към 
други медицински центрове за долекуване и ре-
хабилитация, за което заплащат между 30 и 60 
лв. на ден, като минимумът престой е 10 дни. 

Липсата на единен информационен център, 
който съвместно с модерно и подборно разрабо-
тен уеб сайт да дава пълноценна информация, 
както на пациентите, така и на служителите на 
ВМА МБАЛ-София. 

Липсата на паркинг, за пациентите и посети-
телите на ВМА МБАЛ-София. 

Заплахи 
Отлив за пациенти от болницата. 
Финансови загуби в резултат от недобро уп-

равление на собствеността, отлив на пациенти, 
недостатъчни генерирани приходи, нерационал-
но управление на разходите и др. 

Увеличаване на задълженията към външни 
доставчици на стоки и услуги, поради генерира-
нето на огромни разходи по поддръжката на 
сградния фонд на ВМА МБАЛ-София. 

Напускане на висококвалифицирани меди-
цински кадри и административен персонал с 
управленски опит (Grezky, 2010, p. 93). 

Неудовлетвореност на пациентите и техните 
близки към качеството на услугите, предлагани 
от болницата, което би довело до лоша репута-
ция и негативен имидж. 

Възможности 
Развитие на дейности, свързани с долекува-

не, рехабилитация и грижи за болни и възрастни 
хора във ВМА МБАЛ-София. 

Извършване на подмяна на съществуващите 
осветителни тела с осветителни тела от ново по-
коление, които са енергоспестяващи и с по дъ-
лъг срок на експлоатация. 

Инвестиране в ремонт и оборудване на мо-
дерни учебни и заседателни зали, които могат 
да се отдават както на партньорски организа-
ции, така и на други юридически лица със сход-
на дейност за провеждане на мероприятия. 

Създаване и поддържане на Единен Инфор-
мационен Център (ЕИЦ), с фронт офис на входа 
на болницата, който да насочва пациентите и да 
подпомага лекарите от диагностичните кабине-
ти. ЕИЦ може да бъде и от полза за лекарите и 
служителите във ВМА МБАЛ-София, при пре-
доставянето на търсена от тях информация.  

Обособяване на платен паркинг за пациенти-
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те на ВМА МБАЛ-София. 
Извършване на цялостна експертна оценка на 

сградата на болницата и изготвяне на доклади за 
приложимост на различни мерки, които би 
следвало да обхващат не само поддръжката на 
сградния фонд, но и енергийната му ефектив-
ност, начина, по който се сключват договори с 
подизпълнители или наематели, и т.н. 

Разработване на проекти за цялостна опти-
мизация на сградния фонд на ВМА МБАЛ-
София, а не само неговата поддръжка. 

Резултати от SWOT анализа на фасилити 
мениджмънта в болничните заведения 
След като се направи анализ на възможнос-

тите, изведени в SWOT анализа и изхождайки 
от възможностите за оптимизация на управлен-
ските процеси е необходимо да се изготви де-
тайлен план на работа, с разписани конкретни 
дейности и срокове за изпълнение. 

Планът за работа включва отстраняването на 
заплахите, дефинирани въз основа на направе-
ния SWOT анализ, а именно: 

Възстановяването на действащия до преди 
няколко години хоспис, под формата на стацио-
нар към Клиниката за Интензивна Терапия 
(КИТ) и въвеждането на алгоритъм на работа, 
би бил в голяма услуга на близките на пациен-
тите. Стандартна практика е след изписването 
на пациента при изтичането на одобрената кли-
нична пътека за съответното заболяване, той да 
бъде хоспитализиран в лечебно заведение, сана-
ториум или медицински център с цел долекува-
не или бърза аклиматизация в извънболнична 
среда. 

Голямо перо в разходната част на ВМА 
МБАЛ-София са средствата, които се отделят за 
електроенергия. През последните години, раз-
ходите за ток на болницата надвишават 5% от 
всички разходи. На Фигура 1 са показани от-
делните видове стопански разходи на ВМА 
МБАЛ-София за периода 2010-2014 г. с техните 
относителни дялове. 

Осветителните тела във ВМА МБАЛ-София 
са енергоемки и с цел намаляване на разходите 
за електроенергия е необходимо замяната им с 
енергоспестяващи осветителни тела и светлоди-
одни компоненти, както и да се изработят нови 
рефлектори за телата. Новите тела са с минима-
лен живот от 50 000 часа и гаранция 5 години. 

Поради високата интензивност на освете-
ност, подмяната ще се извърши основно в кори-

дорите на ВМА МБАЛ-София. Във всички ко-
ридори времето на светене е над 12 часа на ден, 
а в много от тях е 24 часа. 
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Фигура 1. Относителен дял на компонентите на 
стопанските разходи в периода 2010–2014 година 

Източник: ВМА МБАЛ-София. 

Очакваните ефекти след подмяната на осве-
тителните тела в болницата са: 

− намаляване на електроенергията за освет-
ление с над 60%; 

− период за възвръщане на инвестицията 
между 9 и 24 месеца; 

− отпадане на разходите за поддръжка за но-
вото оборудване. 

Примерни изчисления на база съществуващи 
осветителни тела, часова работа на ден, консу-
мирана мощност и цената на новото оборудване 
на част от сградата, са дадени на следващата 
таблица 2. 

Таблица 2. 
Ефекти от енергоспестяване във ВМА 

МБАЛ-София 

 Инвестиция Годишна 
икономия 

Спешна помощ 12 400,00 лв. 13 395,79 лв. 
Партер осно-
вен вход 22 475,00 лв. 10 590,84 лв. 

Коридор пар-
тер 8 700,00 лв. 4 383,50 лв. 

Коридор ниво 
– I 11 100,00 лв. 11 393,26 лв. 

ОБЩО 54 675,00 лв. 39 763,39 лв. 
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Понастоящем фасилити мениджърите са из-
правени пред значими предизвикателства – да 
познават пазарите и тенденциите в своята об-
ласт и индустрия, да са в състояние успешно да 
консултират своите организации или клиенти 
как да подобрят услугите си, да повишават ка-
чеството на ФМ бизнеса в България, така че да 
бъде конкурентоспособен в световен мащаб. 

Водещите европейски и международни асо-
циации по ФМ признават необходимостта фа-
силити мениджмънтът да се превърне в проак-
тивен предвид на неговото важно значение за 
организациите. Това означава ФМ (EFMC, 
2014): 

• Да се бори за по-голямо признание и раз-
познаваемост; 

• Да изпълнява ключовите цели да добавя 
стойност, да допринася за усъвършенстване на 
услугите и за устойчивост; 

• Да обвързва стратегията и достойнствата 
на организацията с услугите, което е съществе-
но за постигането на успех; 

• Да излезе от рамките на поддръжката на 
сградния фонд и да се превърне в успешен, ико-
номически значим управленски бизнес. 

Заключение  
Съвременната практика показва, че фасилити 

мениджмънтът става все по-значим и излиза от 
зоната на поддръжка – той вече започва да се 
приема като управленски бизнес. Като такъв той 
трябва да започне да се възприема и от болнич-
ните заведения в България. Все по-важно значе-
ние придобиват въпросите, свързани с управле-
нието и поддръжката на сградния фонд на 
здравните заведения, изискванията към качест-
вото на продуктите на ФМ и доколко те отгова-
рят на потребностите на клиентите, въвеждане-
то на добри практики при управлението на 
сградите в здравеопазването. 

Както показва направеният анализ, ВМА 
МБАЛ-София има значителен потенциал за раз-
витие, обусловен на нейните силни страни, 
свързани с наличието на висококвалифициран 
медицински и преподавателски състав, широки 
сфери за лечение на пациентите и затворен ци-
къл на здравно обслужване, наличие на аптеки, 
банков офис и други търговски обекти на раз-
положение за служителите и пациентите на 
болницата, качествени битови условия и усло-
вия на труд, подходяща структурата на болни-
цата, възможности за обучение на студенти при 

висококвалифицирани кадри и др. 
Изследваната проблематика има голям по-

тенциал за развитие, поради което ще продължи 
да бъде обект на научен интерес от страна на 
авторите. 

Бележки 
1 Българска асоциация по фасилити менидж-

мънт (БГФМА), http://www.bgfma.bg/ 
2 BMS системи (Building Management 

Systems) – системи за сградна и индустриална 
автоматизация. 

3 CAFM системи (Computer Aided Facilities 
Management) – компютърно базиран фасилити 
мениджмънт (или компютърно базирано управ-
ление на сгради). Ролята на BMS и CAFM сис-
темите е широко дискутирана и анализирана в 
световната практика (например от Facility Engi-
neering Associates, http://www.feapc.com/, FM 
Link, http://www.fmlink.com/ и др.), а така също 
и в България („CAFM и BMS – ИТ решения за 
икономия и комфорт”, CIO, бр. 2/2009, 11 фев-
руари 2009 г., и др.). 

4 Отопление, вентилация и климатизация 
(ОВК). 

5 БГФМА, http://www.bgfma.bg/ 
6 Дори, ако разходите за здравеопазване ос-

танат на едно постоянно ниво в реално израже-
ние, то повече средства или спестявания ще са 
необходими за заплащането на здравните услу-
ги. 

7 Дезинсекция (унищожаване на насекоми), 
дератизация (унищожаване на вредни гризачи) и 
дезакаразация (унищожаване на кърлежи и дру-
ги акари). (Гълъбов, 2010, стр. 11.) 
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