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І. Мисия и основни цели на лечебното заведение 

 

1. Мисия 

„Медицински център 1” ООД - гр. Бургас е лечебно заведение за 

специализирана извънболнична медицинска помощ, което се представя 

пред своите клиенти и партньори със следната МИСИЯ: повишаване 

нивото на предлаганите и оказваните здравни услуги и лечебна помощ за 

повишаване качеството на живот, удължаване трудоспособната активна 

възраст на населението и повишаване възпроизводството на нацията, 

опирайки се на традициите и съчетана с целите на провеждащата се 

здравна реформа. 

„Медицински център I – Бургас“  ЕООД е общинско лечебно 

заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ. Намира 

се в централна градска част на град Бургас в близост до ж.п. гара, автогара 

Юг, Пристанище – Бургас, Община – Бургас, Областна администрация – 

Бургас, Морска администрация – Бургас, Централна поща. 

В лечебния процес участват 19 лекари с призната специалност: 

терапевт, невролог, кардиолог, офтамолог, двама специалисти УНГ, 

дерматолог  двама хирурзи, педиатър, двама гинеколози, алерголог, 

психиатър, двама рентгенолози и трима специалисти по физиотерапия и 

рехабилитация. 

Центърът разполага с рентгеново отделение, физиотерапевтичен и 

кинезитерапевтичен сектор и клинична лаборатория. 

На територията на лечебното заведение има 9 практики на 

общопрактикуващи лекари и кабинети, отдадени под наем за други 

медицински дейности: стоматологичен кабинет, практика по ортопедия и 

травматология и др. 
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„Медицински център I – Бургас“  ЕООД работи по договор с НЗОК 

от юли 2000 г. и извършва пакет от специализирани и 

високоспециализирани прегледи и изследвания.  

„Медицински център I – Бургас“  ЕООД  работи по договори с 

фирми и организации за извършване на профилактични прегледи на 

техните работници и служители, във връзка с използването на ЗБУТ. 

2. Основни цели и задачи 

Медицинският център ще реализира своята мисия чрез постигането 

на следните ОСНОВНИ ЦЕЛИ : 

Таблица 1. Цели на  „Медицински център I – Бургас“  ЕООД   

Дългосрочни цели Средносрочни цели Краткосрочни цели 

 


