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1. АГ болница „Д-р Щерев”: 

1.1. Представяне: 
 
Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение (САГБАЛ)  

осигурява висококачествена здравна помощ и грижи в областта на гинекологията, 
акушерството и асистираните репродуктивни технологии (АРТ). Болницата притежава лиценз 
за осъществяване на лечебна дейност от Министерство на здравеопазването и удостоверение за 
извършване на дейности по асистирана репродукция от Изпълнителна агенция по 
трансплантация.  

Още преди създаването на болницата доц. Атанас Щерев с част от сегашния екип на 
САГБАЛ „Д-р Щерев” полага основите по прилагането на съвременните методи за лечение на 
безплодието в България. С над 24 годишен опит в асистираната репродукция на своите 
специалисти, болницата е пионер в прилагането на АРТ в България.  Понастоящем чрез своите 
висококвалифицирани лекари и ембриолози САГБАЛ „Д-р Щерев” предлага на пациентите си 
широк набор от съвременни асистирани репродуктивни технологии и методи като: 
вътрематочна инсеминация, IVF (ин витро оплождане), ICSI, TESE, PESA, PBMC, FISH, ко-
култивиране, замразяване и криопрезервация на яйцеклетки, сперматозоиди или ембриони и 
т.н. Болницата разполага с модерна база и високотехнологично оборудване за извършване на 
АРТ процедури съобразно най-високите международни стандарти. При разрешаване на сложни 
казуси екипът на САГБАЛ „Д-р Щерев” провежда консултации със световно признати учени-
партньори от водещи клиники по репродуктивно здраве във Великобритания, Белгия, 
Холандия, Израел, Гърция и Турция. Представители на АГ болница „Д-р Щерев” са членове и 
участват във важни комисии на Европейската асоциация по човешка репродукция и 
ембриология (European Society of Human Reproduction and Embryology – ESHRE – 
www.eshre.com). От 2001 г. болницата участва в Европейския IVF мониторинг (European I VF 
monitoring (EIM) Program), представяйки информация за броя на извършените АРТ процедури и 
процентът на успеваемост. Всяка година АГ болница „Д-р Щерев” представя подробен отчет за 
дейността си и постигнатите резултатите пред държавните здравни институции и 
обществеността.  

В областта на акушерството АГ болница „Д-р Щерев” предлага качественa лекарска грижа 
за проследяване на целия период на бременността, провеждане на съпътстващите медицински 
консултации и изследвания и извършване на самото раждане в най-модерни условия. В 
болницата се извършва задълбочена пренатална диагностика, включваща при нужда фетална 
морфология, биохимичен скрининг, хориална биопсия, амниоцентеза, кръвни изследвания и 
изследвания на влагалищен секрет по време на бременност. Както бе споменато от декември 
2006 г. към болницата е разкрито и родилно отделение. Понастоящем то се състои от 
предродилна зала, операционна зала за цезарови сечения, родилна зала, в която се водят 
нормални раждания, интензивен сектор за следродилни и следоперативни грижи, стационар за 
родилките с превъзходни условия за престой и възстановяване. 

В областта на гинекологията в САГБАЛ „Д-р Щерев” се провеждат рутинни и 
профилактични гинекологични прегледи на девойки, жени в детеродна възраст, жени в 
менопауза и жени над 55-60 години. В посочените групи с най-модерна техника и методи на 
диагностициране се извършват всички видове съвременни гинекологични прегледи, 
изследвания и манипулации. Професионалният лекарски екип на болницата осъществява също 

http://www.eshre.com/�
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така и специализирани гинекологични операции като абразио, кистектомия, аднесектомия, 
лапароскопия, лапарокистектомия, лапаромиомектомия, хистероскопия, хистеректомия, 
полипектомия, метропластика, пластика на маточни тръби, тъканно-деструктивна терапия и 
т.н. В сферата на дейност влизат също така и клинични изпитвания на лекарства и медицинска 
апаратура, учебна и научна дейност, обучение на студенти и специализанти и предлагане на 
възможности за продължаваща квалификация на лекари. 

Днес, след повече от две десетилетия опит в ин витро оплождането и лечение на 
безплодието, екипът от лекари, ембриолози, акушерки продължава успешно да въвежда и 
прилага уникални и нови за България методи, които увеличават шанса жените и двойките, 
страдащи от стерилитет, да се сдобият със своя рожба.  

 
1.2. Мото, ценности и мисия: 
 
Мото: Ние създаваме радост; Опитът е от най-голямо значение за успеха. 
 
Ценности: 
По отношение на екипа: 
- Висок професионализъм и специализирана квалификация; 
- Дългогодишен опит и продължаващо обучение; 
- Професионална колегиалност и екипна работа. 
 
По отношение на пациентите: 
- Безупречно обслужване и комфортни условия; 
- Етично поведение и персонално отношение; 
- Откритост и пълна прозрачност; 
 
Мисия: Осигуряване висококачествена здравна помощ и грижи в областта на акушерството, 
гинекологията и асистираните репродуктивни технологии чрез: 
- безупречно административно обслужване и професионални медицински грижи; 
- продължаваща квалификация на медицинските специалисти и персонал; 
- прилагане на най-новите технологии и методи за диагностика и лечение на безплодието; 
- внедряване на модерна високотехнологична апаратура и оборудване; 
- поддържане на съвременна материално-техническа база за лечение и комфортен болничен 
престой. 
 
1.3. Структура, сграден фонд и оборудване: 

Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение (САГБАЛ) „Д-р 
Щерев”  води началото си от образуването на Акционерно дружество  „АГКДР Щерев” от 07 
юни 1999 г. Първата копка и започването на строителството става през месец март 2000 г., а 
четири години по-късно, на 08 януари 2004 г., е завършен първият етап на болницата и тя бива 
открита. Приключването на строителството и откриването на родилно отделение става на 09 
декември 2006 г.  

Болницата има разкрити няколко търговски дружества: Акушеро-гинекологична болница 
„Д-р Щерев” (САГБАЛ "Д-р Щерев" ЕООД), Медицински център „Репродуктивно здраве” 
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(МЦРЗ), аптека (ЕТ) и неправителствена организация в обществена полза „Институт по 
репродуктивно здраве”. (виж приложената схема) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сградата, в която е разположено лечебното заведение е построена през 2004 г. и има 
отлични комуникативни възможности за достъп от пациентите. В нея функционират търговска 
аптека, медицински център „Репродуктивно здраве” и Специализирана акушеро-гинекологична 
болница за активно лечение „Д-р Щерев”. Общата разгърната застроена площ на сградата е в 
размер на 2131 м2, от които 1419 м2 

САГБАЛ Д-Р ЩЕРЕВ ЕООД се състои от следните функционално обособени блокове:  

са наети от болницата. САГБАЛ предоставя ползването на 
безплатен паркинг за своите пациенти разположен в двора на здравното заведение. 

1. Консултативно-диагностичен блок  
2. Стационарен блок с 32 легла:                                                                                   

2.1. Гинекологично отделение с 12 легла 
2.2. Родилно отделение с 20 легла 

3. Административно-стопански блок, включващ в своята структура Управление, 
Финансово-счетоводен отдел, Отдел „Човешки ресурси”, Отдел Маркетинг и реклама, 

 
САГБАЛ 
Д-Р ЩЕРЕВ 
ЕООД 

 
 

МЦРЗ ООД 

 
 
АГКДР ЩЕРЕВ АД 

 
     

ЕТ 

 
 

ИРЗ 

 
 

АПТЕКА 
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Информационен отдел, Болнична пералня, Транспорт, Техническа поддръжка и снабдяване, 
също така и блок, предназначен за Централна стерилизационна, изграден съгласно всички 
технически и  хигиенни  изисквания.  

 
За пълнофункционалнато протичане на научната дейност в лечебното заведение е 

оборудвана зала за лекции, медицински колегиуми, научни срещи и семинари. Лечебното 
заведение разполага и непрекъснато инвестира в закупуването на най-съвременно медицинско 
и лабораторно оборудване.  

В ежедневната си медицинска практика екипът на САГБАЛ „Д-р Щерев” работи с 3 и 4-
измерни (3D; 4D ) ехографски апарати; ЕКГ; Апаратура за микрохирургия; Лапароскопско 
оборудване и инструментариум; Хистероскоп; Трансцервикален водач; Монитори; 
Видеокамери; Източник на студена светлина; Електронож; Вакуум помпа; Фетален монитор; 
Високоразделителни микроскопи, снабдени с микроманипулатори; Колпоскоп; 
Електрокоагулатор; Кувьози; Транспортен кувьоз; Апарат за кръвно-газов анализ; Инкубатори; 
Ламинарни боксове; Сензорна система за инкубатор; Лабораторни центрофуги; Помпа за 
аспириране на яйцеклетки; Лазер за асистиран хетчинг; Загряваща маса за стерео микроскоп; 
Загряваща маса с контролер; Антивибрационна маса; МиниМакс система; Морселатор; 
Инфузионни помпи; Кардиомонитори; Газова инсталация; Сигнална инсталация; Наркозни 
апарати; Аспирационни помпи; Дефибрилатор,Рентген и мамограф. 

Освен с отлична обезпечена база на медицинска апаратура, болницата разполага и с добра 
компютърно-информационна осигуреност. Изградена е локална компютърна мрежа с точки във 
всички помещения на сградата. Функционира вътреболнична информационна система. На 
всички работни места е осигурена постоянна високоскоростна интернет връзка и телефонен 
пост. За осигуряване на документооборота клиниката разполага с лазерни принтери, цветни 
скенери, многофункционални копирни машини, факс телефонни апарати. За провеждане на 
презентации и обучение е осигурена и мултимедийна техника. 

 
 
 
 
 
 
1.4. Екип и персонал: 
Работещи в болницата – към 31 декември 2010 г. в болницата работят на трудов и граждански 
договор  следните специалисти и помощен персонал. 

Юридическо лице 
Трудов 
договор 

Граждански 
договор ОБЩО 

САГБАЛ "Д-р Щерев" ЕООД 89 9 98 

МЦ "Репродуктивно здраве" ООД 35  35 

ЕТ "Никола Милачич" 3  3 

АГКДР "Щерев" АД 11  11 

Сдружение „ИРЗ” 2  2 

ОБЩО 140 9 149 
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Обобщена справка персонал (трудов и граждански договор) към 31 декември 2010 г.: 

Длъжност Брой 
Лекари 27 
* Акушер-гинеколози на основен трудов договор 9 
* Акушер гинеколози на граждански договор 4 
* Лекари, без специалност 4 
* Анестезиолог на основен трудов договор 2 

• Кооперация от анестезиолози, с които болницата  
има договор за предоставяне за предоставяне на услуги  
* Кардиолог на основен трудов договор 1 
* Неонатолог на основен трудов договор 1 
* Патологанатом на втори трудов договор 1 
* Мамолог на граждански договор 1 
* Генетик на граждански договор 1 
* Андролог/Уролог (1 на трудов и 1 на граждански договор)  2 
* Хирург на граждански договор 1 
Ембриолози 13 
Акушерки  26 
Санитари 11 
Здравен инспектор 1 
Рентгенов лаборант 1 
Медицински лаборанти 2 
Психолог 1 
Административен персонал 31 
Медицински секретари 11 
Технически секретар 1 
Технически сътрудник 1 
Координатор Фонд – АРТ 1 
Административен координатор 1 
Счетоводител 3 
Стажант Финансово-счетоводен отдел 1 
Специалист, финансово-ресурсна дейност 1 
Човешки ресурси 2 
Мениджър, маркетинг 1 
Специалист, маркетинг и реклама 1 
Специалист, маркетинг и реклама/Главен секретар ИРЗ 1 
Статистик 1 
Специалист, здравноосигурителна каса 1 
Системен администратор 1 
Информационен отдел – оператор, база данни 3 
Ръководен персонал 5 
Управител, лечебно заведение 1 
Изпълнителен директор 1 
Гл.счетоводител 1 



8 
 

Специалист, сигурност 1 
Управител, аптека 1 
Помощен персонал 18 
Техник, медицински газове 1 
Специалист, подръжка 1 
Шофьори 7 
Домакин 1 
Машинен оператор 1 
Водопроводчик 1 
Охранители 6 
Друг персонал 2 
Магистър-фармацевт 2 
ОБЩО 133 
* Забележка: броят персонал е на база физически лица, а не сбор от заеманите длъжности в 
отделните дружества. 

 

 
2. Икономически показатели (2004 – 2010 г.): 

2.1. Приходи от продажба на медицински услуги за 2010 г.  
- САГБАЛ „Д-р Щерев” - отбелязан ръст от 48,6% спрямо 2009 г. 
- МЦ „Репродуктивно здраве” –отбелязан ръст от 8,3% спрямо 2009 г. 
 
2.2. Годишен ръст на приходите от продажба на медицински услуги в сравнителен план 
(2004 – 2010): 

Година САГБАЛ „Д-р Щерев” МЦРЗ Общо 

Годишен 
ръст в %* 

Ръст в % 
спрямо 
2004** 

Годишен ръст 
в %* 

Ръст в % 
спрямо 

2004 

Годишен 
ръст в %* 

Ръст в % 
спрямо 

2004 

2004 - - - - - - 

2005 387,7 387,7 20,1 20,1 69,3 69,3 

2006 69,5 726,7 11,0 33,3 33,6 126,1 

2007 86,1 1438,3 12,4 49,8 48,4 235,6 

2008 60,2 2364,1 8,0 61,8 40,0 369,8 

2009 53,0 3671,2 17,5 90,2 42,4 569,2 

2010 48,6 5503,5 8,3 106,0 38,7 828,1 

 
 
* Прираст на приходите спрямо предходната година. 
** Прираст на годишните приходи изчислен на база на приходите от 2004 г. – първата година 
на функциониране на болницата.  
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- Представяне на общите приходи в перспектива (2004-2010) – заб. ръстът е изчислен като 2004 
е използвана за базова година.: 

 
 
 
 

 
3. Статистистика за извършените дейности по асистирана репродукция: 

 
3.1. Обобщени данни извършени IVF/ICSI процедури за 2010 г.: 

Показател Брой 

Брой пункции на фоликули (PF) 962 

Брой стимулирани цикли 879 

Брой лимитирани и спонтанни цикли 83 

Ин витро процедури 209 

ИКСИ процедури 503 

Ин витро/ИКСИ процедури 250 

Ембриотрансфери (ЕТ) 822 

Брой бременни 257 

Средна възраст на жените 34 г. 

% бременност/ЕТ 31,27 
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- Успеваемост на IVF/ICSI процедури (% бременности/ЕТ) в перспектива: 

 
3.2. Обобщени данни за извършени инсеминации (KIH/KID) за 2010 г.: 
KIH (съпружеска вътрематочна инсеминация) 

• 685 цикъла 
• 75 бременни  
– 10.7% бременни/ цикъл 

Възраст Цикли Брой бременни % бременности 
До 40 г. 603 68 11,3 
Над 40 г. 82 7 8,5 
KID (донорска вътрематочна инсеминация) 

• 203 цикъла 
• 36 бременни  

- 16,74% бременни/ цикъл 
Възраст Цикли Брой бременни % бременности 
До 40 г. 150 33 22 
Над 40 г. 53 3 5,7 

- Извършен брой процедури по асистирана репродукция в перспектива (2004 – 2010):  
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3.3. Обобщени данни за други процедури, извършени в ембриологичната лаборатория и 
криолаборатория:  

Процедура (брой жени) Брой на пациенти 

Размразени ембриотрансфери (брой жени) 95 

Замразяване на ембриони (брой жени) 129 

Замразяване на сперматозоиди (проби) 140 

Имунологични тестове 89 

Разширени спермограми 264 

Ендометриална биопсия и култивиране на клетки 49 

Замразяване на ендометриални клетки 40 

Ко-култивиране на ембриони с еднометриални клетки 33 

 

4.1 Обща статистика за извършените гинекологични и други операции и манипулации 
през 2010 г.: 

4. Статистика за извършените акушеро-гинекологични  дейности и други медицински 
дейности: 

Общ брой преминали болни 1360 

Малки гинекологични операции (Abrasio, Punctio kystae, ХУЗК и 
др.) 1123 

Отворени коремни операции 18 

PESA/TESE  51 

Ендоскопски операции: 126 

HS 100 

LS  26 

 
4.2. Обобщени за извършените раждания през 2010 г.: 

Общ брой раждания 253 

Нормално раждане 73 
Оперативно родоразрешение: 180 

- По собствено желание 25 

- По медицински индикации 155 

Общ брой родени бебета 265 

Средна възраст на родилите жени 31,4 г. 

% на родилите над 35 г. 8,7 

% родили след АРТ 26,9 

% многоплодни раждания 4.7 % 
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-  Представяне на броя раждания в перспектива (2006 – 2010): 
 

 
 
 
 
4.3 Обобщени данни статистика за извършените лабораторни изследвания в САГБАЛ „Д-
р Щерев”  през 2010 г.: 
 
Вид изследване (брой изследвания) Брой 

Хормонални изследвания 18027 

Кръвна картина 3003 

СУЕ 1599 

Урина 1448 

Спермограма 2161 

Имунологични изследвания (панел скрининг, антифосфолипидни 
АТ, антиовариални, клетъчен имунитет) 397 

Генетични изследвания (венозни тромбози, цитогенетични, БХС) 562 

ОБЩО 
 

27197 
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-  Общ брой лабораторни изследвания, извършени в САГБАЛ „Д-р Щерев” и МЦРЗ, 
представени в перспектива (2008 – 2010): 
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5. Научна и учебна дейност в САГБАЛ „Д-р Щерев”: 

5.1.  Участия в конгреси на лекари, ембриолози, акушерки и медицински сестри: 

Наименование на събитието Място 
Бр. 

участници 
от екипа 

Sperm and testicular tissue banking 26.03. 2010 Гранада, Испания 1 

Array technologies to apprehend developmental 
competence and endometrial receptivity: limits and 
possibilities 22.04.2010 

Брюксел, Белгия 
1 

The management of infertility – training workshop for 
junior doctors, paramedicals and embryologists 

Киев, Украйна 
26-

27.05.2010 
 

1 
ESHRE Campus Poor ovarian response 19 – 20.06.2010 Болоня, Италия 1 

11-ти Национален конгрес на БАСРЗ, 13-17.05.2010 Пловдив 
 

10 
 

26th

 
 Annual Meeting ESHRE 27 – 30.06.2010 Рим, Италия 

 
6 
 

20th

2010 
 World Congress on Fertility & Sterility 12 – 16.09. Мюнхен, Германия 3 

Ден на репродуктивното здраве, 12.06 – 13.06.2010 Пловдив 3 

6th Амстердам, 
Холандия  Amsterdam Menopause and Woman’s Health 

Symposium 26 – 28. 09. 2010  1 
ESGE Annual Congress 29.09 – 02.10.2010 
 

Барселона, Испания 
 1 

20th Прага, Италия  World Congress on Ultrasound in Ob & Gyn 10 - 
14. 10. 2010  

1 
 

Promoting excellence in clinical research: from idea to 
publication 
 

5-6.11.2010 Солун, Гърция 1 
 

 
5.2. Провеждане на индивидуални курсове на обучение на представители на лекари-
специализанти в САГБАЛ „Д-р Щерев” областта на акушерството и гинекологията: 
 Курс по лапароскопия 
 Курс по колпоскопия 
 Курс по фетална морфология 
 

 

5.3. Заседания на научни колегиуми в САГБАЛ „Д-р Щерев”:  
За периода Януари 2010 год. - Декември 2010 год. в САГБАЛ „Д-р Щерев” са проведени  26 
научни колегиума в със следния състав : 
  
Проф.Кюркчиев, доц. Щерев, д-р Т. Тимева,  д-р М. Юнакова, д-р П. Андреева, Д-р Ц.Николаев,  
д-р Д. Савова, д-р М. Александров, д-р Г.Ганева, д-р М. Коновалова, д-р Т. Арабаджи, д-р 
Н.Магунска, д-р П.Чавеева, г-н Баров, И. Антонова, Л. Петкова, Т.Милачич, Б. Бандрева, 

http://www.eshre.eu/ESHRE/English/Calendar/Eshre-campus/Array-technologies/page.aspx/885�
http://www.eshre.eu/ESHRE/English/Calendar/Eshre-campus/Array-technologies/page.aspx/885�
http://www.eshre.eu/ESHRE/English/Calendar/Eshre-campus/Array-technologies/page.aspx/885�
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Лъчезара Велева, Иво Цанов, Петър Василев, Ива Колева,  Десислава Дюлгерова, психолог Ани 
Коцева. Д-р Искелиева, Д-р Димитров, Д-р Милчева, Иван Тодоров, Лили Хаджиева. 
Представени презентации, доклади и отчети: 
 

• Лекари и биолози на САГБАЛ „Д-р Щерев” :  16 бр. 
• Гости и чужди лектори:  3 бр. 
• Фармацевтични фирми: 7 бр. 
• Фирми за медицинска апаратура: 3 бр. 
• Обсъдени Клинични случаи: 44 бр. 

 
Забележка: Всички презентации, материали и  протоколи са представени в библиотеката на 
САГБАЛ „Д-р Щерев” 
 
5.4 Научни прояви, организирани или проведени с организационното участие на 
специалисти от екипа на САГБАЛ „Д-р Щерев”:  

1) 11-ти

 

 Национален Конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и 
гинекологична ендоскопия с международно участие. Х-л «Санкт Петербург”, 13 - 17 май 
2010 г. 

2) 4-ти Софийски симпозиум с международно участие на тема „Ендометриоза и ефекти 
върху фертилитета” 

Съвместна инициатива на „Институт по Репродуктивно Здраве”, АГ Болница „Д-р Щерев” и 
МЦ „Репродуктивно здраве” 

 
5.5.  Научни публикации на представителите на екипа на САГБАЛ „Д-р Щерев” в 
международни и български издания: 

− Р. Димитров, А. Щерев,Ст. Кюркчиев,Мултипотентни стволови клетки в човешкия 
ендометриум и децидуа, . сп. „Репродуктивно здраве” бр.17. 2010г. стр.34-48. 

− М. Юнакова, И.Антонова,П. Андреева, А. Щерев, Прогностична стойност на маркерите 
на яичхиковия резерв,  Сп.” Репродуктивно здраве „бр.17. 2010г. стр. 23-26. 

− П.Андреева, М. Коновалова,Т.Тимева, П.Чавеева, А. Щерев,  ESSURЕ – нов подход за 
лечение на хидросалпинс преди IN VITRO оплождане, .сп. „Репродуктивно здраве” бр. 
17, 2010г 

− S.Kestendjieva, Z. Popova, G. Cvetkova, I. Bochev,I Kehayov,S. Kyurkchiev. M. Mourdjeva, 
Diferent effects of conditioned medium samples from mesenchymal stem cells \CM- MSC\ 
isolated from different sources, Comptes rendus de l Academie bulgare des Sciences, t. 63,N 
1,2010,pp.97-104 

−  S. Kyurkchiev, A. Shterev, R. Dimitrov, Assessment of presence and characteristics of 
multipotent stromal cells in human endometrium and deciduas,  Reproductive BioMedicine 
Online 2010 20,305-313 

− Т. Тимева,С.Георгиев, А. Щерев, Овариален хиперстимулатионен синдром, сп. 
Ултразвук в акушерството и гинекологията год 3, N 1,2010г. 

5.6. Презентации на представители на екипа в научни симпозиуми и конференции: 
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− Т. Милаchich,L. Petkova,D.Barov, A. Shterev, Predictive value of embryos with top quality score 
does not  cor relate w ith female a ge, 26 th A nnual m eeting of  t he E SCHRE in Rome,Italy 27-30 
june 2010. Human Reproduction 1 2010. 

 
− I. Antonova,T.Milachich,L.Petkova,M.Yunakova,P. Chaveeva,A. Shterev, Morula stage embryos 

on day 5 : what to expect,  26 th Annual meeting of ESCHRE ESCHRE in Rome,Italy 27-30 june 
2010. Human Reproduction 1 2010 

 
− L. Petkova, I. Canov, T. Milachich, A. Shterev Influence of physiological factors in ho mologous 

intrauterine ni nation out come, 26th A nnual m eeting ESCHRE in Rome,Italy 27-30 j une 2010. 
Human Reproduction 1 2010. 

 
− I. Antonova, P .Andreeva, A . Shterev, IVF or  ICSI? Idiopathic inf ertility and embryo qua lity i n 

combined cycles, ??? 
 

− Т.Милачич,  Ембрионът на бъдещето,   4-ти Софийски симпозиум с международно участие 
„Ендометриоза и ефекти върху фертилитета”, София, 12-13 ноември 2010 г. 

 
− П.Андреева, Ендометриоза и HP-hMG: сравнение между различни стимулационни 

протоколи за АРТ при пациенти с ендометриоза, 4-ти Софийски симпозиум с 
международно участие „Ендометриоза и ефекти върху фертилитета”, София, 12-13 
ноември 2010 г. 

 
− Д.Савова Ендометриозата –консервативно лечение, 4-ти Софийски симпозиум с 

международно участие „Ендометриоза и ефекти върху фертилитета”, София, 12-13 
ноември 2010 г. 
 

− Д.Савова, Menopur - От стимулация до бременност, 11-ти Национален конгрес по 
стерилитет, контрацепция и хормонозаместителна терапия с международно участие 14-15 
май 2010 г. 

 
− Т.Тимева, Ключът към успеха,  Презентация на фирма MERCK SERONO, 11 – ти 

Национален конгрес по стерилитет,контрацепция и хормоно-заместителна терапия с 
международно участие  14-15 май 2010 г. 
 

− Доц. Атанас Щерев, Алгоритъм за действие с случаи на животозастрашаващо кръвотечение 
в акушерството,  Кръгла маса „Животозастрашаващи кръвотечения при фоликулярна 
пункция и раждане”,  София, 15 декември 2010г. 
 

−  I. Bochev, 2nd J ena In T ReST-DGRM  International T raining i n R eproductive S ciences and  
Technologies ,     Jena, Germany 14-20 november 2010.  
 

− Т. Милачич, Използване на микрочипове при изучаване на фертилитета, ESHRE cam pus 
workshop 

 
− Лъчезара Велева, ESHRE-SIGA Campus на тема: „Съхранение на сперматозоиди и 

тестикуларна тъкан” гр. Гранада, Испания ,25-26 март 2010г.             
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СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ 2010 г. 

6. Социални дейности: 

     Вид /Фирма САГБАЛ „Д-р Щерев” МЦРЗ АГКДР ЕТ НМ 

Облекло 3 878,25 0,00 0,00 22,00 
Храна персонал 11 135,00 630,00 1 104,00 590,90 
Почивки 5 320,00 0,00 0,00 0,00 

Обучение 6 659,74 4 065,00 0,00 0,00 
- езиково; 2 200,00 1 600,00 0,00 0,00 
- медицинско; 2 933,74 2 465,00 0,00 0,00 
- друго. 1 526,00 0,00 0,00 0,00 

Застраховки 3 874,43 1 209,35 0,00 1 939,24 
- живот; 3 113,18 1 209,35 0,00 1 939,24 
- профес. отговорност. 761,25 0,00 0,00 0,00 

Празненства: 7 047,70 0,00 0,00 0,00 
- Благовещение; 2 651,00 0,00 0,00 0,00 
- Коледно тържество; 4 396,70 0,00 0,00 0,00 

Данък соц. разходи 397,18 185,11 28,71 59,09 

Дарения 2 592,36 0,00 0,00 0,00 
Общо: 40 904,66 6 089,46 1 132,71 2 611,23 

 


