
ЕИК: 119502733

Пациент НЗОК МЗ

1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск бр 554,40

2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при 
бременност с реализиран риск

бр
902,00

3 Оперативни процедури за задържане на бременност бр 253,00

4 Преждевременно прекъсване на бременността

4.1 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински 
показания до 13 гест. с. вкл.

бр
281,60

4.2 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински 
показания от 14 гест. С. до 26 г.с. на плода

бр
396,00

5.1 Нормално раждане бр 1100,00

5.2 Раждане чрез Цезарово сечение бр 960,00

6 Грижи за здраво новородено дете бр 340,00

7 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на 
тежест

бр
1078,00

8 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на 
тежест

бр
1606,00

Клинични пътеки  

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги в сила от 28.06.2022г.

МБАЛ"Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ СЛИВЕН"АД ГР.СЛИВЕН

Код от 

информацион

ната систама 

на ЛЗ

Наименование на услугата

(наименование на лечебното заведение)

Мерна 

единица

(ден, брой и 

др.) 

Цена, заплащана от:



9 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа 
степен на тежест 

бр
1317,80

10 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора 
степен на тежест 

бр
1738

11 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама бр 4774,00

12 Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии бр 1738,00

13 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, 
първа степен на тежест 

бр
2662,00

14 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, 
втора степен на тежест 

бр
4598,00

15.1 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на 
сърфактант, независимо от теглото

бр
4741,00

15.2 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на 
сърфактант, независимо от теглото

бр
8459,00

16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър 
миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

бр

519,20

27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик бр 3047,00

29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 
без механична вентилация 

бр
702,90

30.1 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 
с механична вентилация при лица над 18 години

бр
1634,60

31.1 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица над 18 години бр
5764,00

32.1 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 
години

бр
669,90

33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения бр 548,90

35 Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни 
малформации в детска възраст

бр
1091,20

36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик бр
877,80



37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик бр
3260,40

38 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра 
екзацербация

бр
767,80

39 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-
годишна възраст

бр
766,70

40.1 Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при 
лица над 18-годишна възраст 

бр
688,60

40.2 Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при 
лица под 18-годишна възраст 

бр
880,00

41.1 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно- аларгични заболявания на 
дихателната система при лица над 18 години

бр
506,00

41.2 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно- аларгични заболявания на 
дихателната система при лица под 18 години

бр
682,00

42.1 Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-
белодробната система при лица над 18 години

бр
1049,40

43 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията бр 415,80

45 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на 
дихателната система

бр
858,00

47.1 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на 
дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години

бр

1868,90

47.2 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на 
дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години

бр

2422,20

48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст бр 1050,50

49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст бр 838,20

50.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица 
над 18 години

бр
882,20

50.2 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица 
над 18 години

бр
1053,80

51 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза



51.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза бр 2800,60

52.1 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 
години

бр
1492,70

52.2 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 
години

бр
1786,40

53.1 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години бр
1597,20

53.2 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 години бр
1911,80

54.1 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща 
полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години

бр
7854,00

56.1 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на 
нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови 
синдроми при лица над 18 години

бр

628,10

57.1 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, 
микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 
18 години

бр

2340,80

57.2 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, 
микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 
18 години

бр

2805,00

62.1 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 

години

бр  

561,00  

62.2 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 

години

бр

668,80

63.1 Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години бр 814,00

63.2 Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години бр 972,40

67 Диагностика и лечение на паркинсонова болест бр 294,80

68.1 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт бр
462,00

70.1 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица над 18 
години

бр
1661,00



71.1 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица 
над 18 години

бр
495,00

72.1 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от 
гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години

бр
589,60

72.2 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от 
гастроинтестиналния тракт при лица под 18 години

бр
1034,00

74.1 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса 
и перитонеума при лица над 18 години

бр
1537,80

75.1 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) 
при лица над 18 години

бр
1537,80

76.1 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания бр 858,00

78.1 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 
години 

бр
794,20

78.2 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 
години 

бр
878,90

79.1 Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 
години

бр
442,20

84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица над 
18 г.

бр
693

87.1 Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 
години 

бр
1111,00

87.2 Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 
години 

бр
1546,60

88.1 Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 
години 

бр
528,00

88.2 Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 
години 

бр
629,20

89.1 Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при 
лица над 18 години

бр
638,00

90.1 Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 
години 

бр
847,00

91 Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания бр 605,00



92 Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози бр 869,00

93 Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата бр
584,10

94 Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис - обикновен, 
артропатичен, пустулозен и еритродермичен

бр
627,00

96 Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити бр
530,20

97 Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми/на вторичен и 
третичен сифилис/ с кристален пеницилин

бр
330,00

98 Диагностика и лечение на остропротичащи чревни инфекциозни болести с 
диаричен синдром

бр
891,00

99 Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани 
чрез ухапване от членестоноги

бр
815,10

100 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е бр 1500,00

101 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D бр 1700,00

103 Диагностика и лечение на покривни инфекции бр 1000,00

104 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – 
остро протичащи, с усложнения

бр
1400,00

105 Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески бр 1600,00

106.1 Токсоалергични реакции при лица над 18 години бр 653,40

106.2 Токсоалергични реакции при лица под 18 години бр 778,80

107 Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови 
отрови

бр
979,00

108 Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне бр 3067,90

111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската 
възраст

бр
437,80

113.1 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в 
равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 
часа

бр

242,00

113.2 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в 
равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 
дни 

бр

491,70



114 Интензивно лечение на коматозни състояния, не индицирани от травма бр 2653,20

115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми бр 3102,00

127 Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност бр 620,40

130 Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност бр
385,00

131 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност бр 664,40

133 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и не 
перфоративни травми 

бр
330,00

134 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и 
придатъците му 

бр
303,60

136 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много 
голям обем и сложност

бр
3267,00

137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям 
обем и сложност

бр
1672,00

138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със 
среден обем и сложност

бр
737,00

139 Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести бр 556,60

140.1 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при 
лица над 18 години

бр
196,90

140.2 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при 
лица под 18 години

бр
232,10

141 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния 
мехур

бр
1188,00

143 Трансуретрална простатектомия бр 1298,00

144 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на 
простатната жлеза и нейните усложнения

бр
1364,00

145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища бр 893,20

146 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система бр
2970,00

147 Оперативни процедури върху мъжка полова система бр 721,60

148 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност бр
3014,00



149 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност бр
1372,80

150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината бр 786,50

151 Реконструктивни операции в урологията бр 1293,60

152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища бр 620,40

153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища бр 1221,00

154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и 
сложност 

бр
2789,60

155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност бр
1166,00

158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани бр 640,20

159 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система бр 1342,00

160 Нерадикално отстраняване на матката бр 1232,00

162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни 
изменения на женските полови органи

бр
935,00

163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни 
изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

бр
411,40

164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при 
жената

бр
970,20

165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и 
анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 

бр
565,40

169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок бр
2098,80

170 Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с 
приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

бр
9435,80

171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много 
голям обем и сложност, при лица над 18 години

бр
3564,00

172 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много 
голям обем и сложност, при лица под 18 години

бр
5584,70

173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и 
сложност, при лица над 18 години

бр
2290,20



174 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и 
сложност, при лица под 18 години

бр
3311,00

175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на 
мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при 
лица над 18 години 

бр

3251,60

176 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на 
мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при 
лица под 18 години

бр

4543,00

177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, 
при лица над 18 години

бр
1340,90

178 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, 
при лица под 18 години

бр
2101,00

179 Оперативни процедури върху апендикс бр 822,80

180 Хирургични интервенции за затваряне на стома бр 803,00

181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство бр 605,00

182 Оперативни процедури при хернии бр 803,00

183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация бр 891,00

184 Конвенционална холецистектомия бр 1386,00

185 Лапароскопска холецистектомия бр 1133,00

186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища бр 2750,00

187 Оперативни процедури върху черен дроб бр 3938,00

188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест бр 1846,90

189 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много 
голям обем и сложност

бр
5467,00

190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и 
сложност

бр
2024,00

191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години бр 1320,00

191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години бр 1738,00

192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни 
операции

бр
1375,00

193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии  Tis 1-4 N 0-2 
M0-1

бр
1782,00



194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия бр 391,60

195 Оперативно лечение при остър перитонит бр 2659,80

196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси бр 1889,80

197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания бр 847,00

198 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни 
тъкани

бр
2442,00

199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания бр 701,80

199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания бр
357,50

202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден 
обем и сложност

бр
988,90

204 Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение бр пациента заплаща 
изцяло вложеното 
медицинско 
изделие 4290,00

205 Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение бр 1729,20

207 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин бр 2750,00

клапа за хидроцефалия бр доплащане от 
пациента в 
зависимост от 
фирмата производи 
тел 1080,00

208 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми бр
478,50

209 Хирургично лечение при травма на главата бр 1244,10

210 Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно 
лечение

бр
935,00

211.1 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям 
обем и сложност

бр пациента заплаща 
изцяло вложеното 
медицинско 
изделие 3267,00



212 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден  
обем и сложност

бр пациента заплаща 
изцяло вложеното 
медицинско 
изделие 2167,00

216 Спешни състояния в гръдната хирургия бр 720,50

217.1 Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник бр
2442,00

217.3 Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, 
горни и долни крайници 

бр
6072,00

218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става бр пациента заплаща 
изцяло вложения 
остеосинтезен 
материал 1468,50

ендопротезиране бр. доплащане от 
пациента в 
зависимост от 
фирмата 
производител на 
ендопротезата 1358,00

ендопротезиране бр. доплащане от 
пациента в 
зависимост от 
фирмата 
производител на 
ендопротезата 1080,00

219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност бр пациента заплаща 
изцяло вложения 
остеосинтезен 
материал 1082,40

220.1 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям 
обем и сложност

бр пациента заплаща 
изцяло вложения 
остеосинтезен 
материал 1174,80



220.2 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям 
обем и сложност при повече от един пръст (лъч)

бр
1397,00

ендопротезиране бр. доплащане от пациента в зависимост от фирмата производител на ендопротезата1080

221 Оперативни процедури в областта на рамнния пояс и горния крайник с много 
голям обем и сложност

бр
1603,80

222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник бр пациента заплаща 
изцяло вложения 
остеосинте зен 
материал 565,40

225 Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и 
сложност

бр
1386,00

226 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност бр
926,20

227 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност бр
971,30

228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията бр
621,50

229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област бр 391,60

230 Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област бр
1309,00

231 Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости бр пациента заплаща 
изцяло вложения 
остеосинте зен 
материал 905,30

235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури 
(измръзване)

бр
638,00

236 Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и 
подкожната тъкан

бр
1958,00

237 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи 
пластично възстановяване

бр
1067,00



254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на 
исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

бр

61,60

255 Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и 
след сърдечни интервенции

бр
616,60

256 Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с 
голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

бр

92,40

258 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централната нервна 
система

бр
50,60

259 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферната нервна 
система

бр
50,60

261 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и 
спинална мускулна атрофия 

бр
495,00

262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система бр
597,30

263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна 
система

бр
391,60

265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат бр
391,60

999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна 
процедура 160,60

1 Хрониохемодиализа бр 170,00

11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика бр 91,00

12 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия бр
310,00

16 Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис бр 32,00

17 Диагностика и лечение на еритродермии бр 26,00

Амбулаторни процедури



18 Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-
челюстната област с малък обем и сложност

бр
250,00

19 Оперативно отстраняване на катаракта бр пациента заплаща 
изцяло вложеното 
медицинско 
изделие 380,00

20 Хирургично лечение на глаукома бр 400,00

21 Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и 
сложност

бр
150,00

22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник бр 193,00

23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник бр 256,00

24 Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система бр
144,00

25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр 58,00

26 Амбулаторни хирургични процедури бр 90,00

29 Поетапна вертикализация и обучение в ходене бр 100,00

33.1 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр 12,00

33.2 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема 980,00

34 Ендоскопска диагностика на заболявания засягащи стомашно-чревния тракт бр
120,00

38 Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при 
пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, 
ал. 2 ЗЗО

бр

22,00

39 Амбулаторнолечение и контрол на гноен хидраденит бр 150,00

42 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи 
възпалителни полиартропатии и спондилопатии

бр
90,00

1 Диализно лечение при остри състояния бр 170,00

3 Интензивно лечение, мониторинг и интензивна грижа с механична вентилация 
и/или парентенално хранене

бр
426,00

4 Интензивно лечение, мониторинг и интензивна грижа без механична вентилация 
и/или парентенално хранене

бр
155,00

Клинични Процедури по отделения 2019



10.01 Компютърна аксиална или спирална томография бр 76.94

10.02 Ядрено-магнитен резонанс бр 225.41

10.03 Мамография на двете млечни жлези бр 18.35

Обща част

Удостоверение за съдебните власти бр 15,00

Удостоверение за социално заведение бр 10,00

Удостоверение за психологическа пригодност за охранителна дейност бр 25,00

Удостоверение до ДЗИ и други застрахователни дружества бр 15,00

Удостоверени за кадрови войници бр 15,00

Удостоверение за профилактичен преглед за работа бр 15,00

Медицинско свидетелство за студенти и ученици бр 5,00

Медицинско свидетелство за работа бр 10,00

Медицинско свидетелство за работа в чужбина бр 20,00

Медицинско свидетелство за брак и за шофьори бр 10,00

Свидетелство за оръжие,охранители и ЗЗКИ бр 25,00

Справка за диспансерен учет от ОП бр 5,00

Справка за диспансерен учет от ОКВБ бр 6,00

Издаване  дубликат на епикриза бр 5,00

Издаване дубликат на болничен лист до 5 години назад бр 5,00

Издаване дубликат на болничен лист над 5 години назад бр 10,00

Служебна бележка до Бюро по труда,Социални грижи и др. бр 5,00

Документи за ТЕЛК бр 10,00

Удостоверение за осиновяване (издава се от ОПФ) бр 10,00

Амбулаторен преглед бр 30,00

Преглед в дома на пациента

   -с транспорт на пациента бр 30,00

Медико-диагностична дейност

Ценоразпис на МБАЛ"Д-р Иван Селимински Сливен"АД



   -с транспорт на МБАЛ бр 35,00

Вторичен преглед и оценка на нов медицински проблем бр 15,00

Консултация с друг специалист бр 30,00

Консултация със специалист за болен в друго лечебно заведение бр 50,00

Медицинска експертиза на живи лица бр 30,00

Външен оглед на труп с цел установяване причината за смъртта, при наличие на 
молба от близките за «Отказ от аутопсия» и издадена заповед от Изпълнителния 
директор

бр 50,00

Експертиза за временна нетрудоспособност

   -еднолична бр 10,00

   -ЛКК бр 25,00

Инжекции

   -мускулна бр 5,00

   -подкожна бр 5,00

   -венозна бр 8,00

Поставяне на абокат за рентгеново изследване бр 10,00

Парентерални инфузии

   - до 30 мин бр 20,00

   - над 30 мин бр 30,00

ЕКГ в МСО бр 6,00

Измерване на кръвно налягане в МСО бр 5,00

Интрадермални, скарификационни,конюнктивални тестове бр 4,00

Абдоминална ехография бр 30,00

Стомашна промивка бр 20,00

Чревна клизма бр 10,00

Поставяне на уретрален катетър бр 15,00

Инсталация на медикаменти в пикочен мехур бр 20,00

Отстраняване на кърлеж бр 15,00

Превръзка на рана (без консумативи)

   - с дренаж бр 30,00

   - без дренаж бр 20,00

Отстраняване на хирургични шевове бр 15,00



Обработка и хирургичен шев на рана бр 50,00

Вторичен шев на гранулираща рана бр 40,00

Болничен престой  в отделение с терапевтичен профил (легло, храна, 
медицинско обслужване) на ден

ден

   - в обикновена стая ден 50,00

   - във ВИП стая ден 70,00

Болничен престой  в отделение с хирургичен профил (легло, храна, медицинско 
обслужване) на ден

   - в обикновена стая ден 60,00

   - във ВИП стая 80,00

Болничен престой в интензивен сектор (легло, храна, медицинско обслужване) 
на ден

ден 100,00

Болничен престой в отделение по анестезиология и реанимация (легло, храна, 
медицинско обслужване) на ден

ден 280,00

Болничен престой в отделение по рана рехабилитация  и физиотерапия (легло, 
храна ) без процедури  на ден 

ден 20,00

Болничен престой на пациент по желание на близките след приключване на КП 
(без медикаменти) на ден в отделение с терапевтичен профил

ден

   - в обикновена стая ден 50,00

   - във ВИП стая ден 70,00

Болничен престой на пациент по желание на близките след приключване на КП 
(без медикаменти) на ден в отделение с хирургичен профил

ден

   - в обикновена стая ден 60,00

   - във ВИП стая ден 80,00

Палиативни грижи за онкологично болен (легло, храна, медицинско обслужване) 
на ден в отделение с терапевтичен профил

ден

   - в обикновена стая ден 50,00

   - във ВИП стая ден 70,00

Палиативни грижи за онкологично болен (легло, храна, медицинско обслужване) 
на ден в отделение с хирургичен профил

ден

   - в обикновена стая ден 60,00

   - във ВИП стая ден 80,00



Хемодилазна процедура  ( с консуматив )

   - амбулаторна процедура ден 170,00

   - клинична процедура ден 170,00

Транспортни услуги  за превоз на пациенти ( на километър) км 1,50

Транспорт за консултация на пациент в друго лечебно заведение (на километър) км 1,00

Самостоятелен сестрински пост (на ден) бр 40,00

Допълнителен помощен персонал (на ден) бр 25,00

Преглед и вземане на проби за химическо или химико-токсикологично 
лабораторно изследване  за наличие на алкохол и/или наркотични вещества или 
техни аналози

бр 40,00

Престой придружител за възрастен пациент или дете над 7 години ( на ден ) бр 10,00 с ДДС

Издаване на копие (дубликат) от документи за обслужен болен в Спешно 
отделение

бр 10,00 с ДДС

Копие на рентгенови изследвания бр 7,20 с ДДС

Стерилизация малък барабан бр 10,30 с ДДС

Стерилизация среден барабан бр 18,00 с ДДС

Стерилизация голям барабан бр 10,00 с ДДС

Копие на лабораторни и функционални изследвания бр 10,00 с ДДС

Тоалет на труп /обличане/ бр 30,00 с ДДС

Предстерилизационни услуги

-Ръчно деконтаминиране, дезинфекция и подсушаване-до 10 инструмента                          бр 1,20 с ДДС

-Ръчно деконтаминиране, дезинфекция и подсушаване-до 20 инструмента                         бр 2,40 с ДДС

-Ръчно деконтаминиране, дезинфекция и подсушаване-над 20 инструмента                                       бр 3,20 с ДДС

-Машинна обработка на контаминиран инструментариум в миално- 
дезинфекционна машина за  1 кошница

бр 5,00 с ДДС

-Машинно почистване на контаминиран  инструментариум в УЗВ за1 цикъл             бр 5,00 с ДДС



-Измиване и дезинфекция на лапароскопски сет бр 6,00 с ДДС

Опаковане на медицински изделия, инструменти и др. за стерилизация бр

Плик фолио, с материали на възложителя 
Пара – 121;134 гр.                                                                                                 

Плик фолио, с материали на изпълнителя
шир.12;15;20;25 см, дълж. до 50см Пара – 121;134 гр.                            

Плик фолио, с материали на изпълнителя
шир.12;15;20;25 см, дълж.над 50см Пара – 121;134 гр.                                    

Плик фолио, с материали на изпълнителя
шир.7; 20;40 см, дълж. до 50 см                                                                          

Плик фолио, с материали на изпълнителя 
шир.7; 20;40 см, дълж над 100 см                                                           

Кошница с материали  за 1 брой                                      бр 30,00 с ДДС

Съхранение на труп в хладилна камера за едно денонощие бр 30,00 с ДДС

-при съхранение по-малко от 24 часа бр на час х 1,50 с ДДС 

Извършване на копирни услуги, извън свързаните с пряката дейност

-едностранно бр 0,10 с ДДС

-двустранно бр 0,20 с ДДС

Наем тенис корт час 3,00 с ДДС

Ползване на телевизия към кабелен оператор 

-за 24 часа 4,00 с ДДС

-за 12 часа 2,50 с ДДС

-за 6 часа 1,50 с ДДС

-за 1 час 1,00 с ДДС

Избор на лекар/екип

 - избор на лекар бр 500,00

 - избор на екип бр 900,00

КП 263 Хирургично  лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и 
шията

- избор на лекар бр 100,00

Медицинска част

бр 1,50 с ДДС

бр 2,50 с ДДС

бр 3,00 с ДДС

бр 2,00 с ДДС

бр 3,00 с ДДС



Отделение по функционална диагностика

Ехо КГ бр 30,00

ВЕТ бр 30,00

Доплер - венозен бр 25,00

Доплер – екстракраниални съдове бр 30,00

Доплер – горни крайници бр 25,00

Доплер – долни крайници бр 25,00

Кръвно – газов анализ бр 18,00

ФИД бр 8,00

ЕКГ бр 5,00

ЕКГ-домашна визита бр 10,00

БДТ бр 16,00

Клинична лаборатория

ПКК+ ДКК(микроскопски) бр 10,50

ПКК+ДКК(автоматично) бр 6,50 

ДКК(микроскопски) бр 6,00 

ПКК+Морфология на еритроцити бр 10,50

Морфология на еритроцити бр 6,50

ПКК+Морфология на тромбоцити бр 20,00

Морфология на тромбоцити бр 10,50

Ретикулоцити бр 7,00

Скорост на утаяване на еритроцитите по Панченко бр 2,50

Скорост на утаяване на еритроцитите по Вестергрейн бр 2,50

Време на кървене бр 2,00

Протромбиново време бр 3,00

Активирано парциално тромбопластиново време (APTT) бр 4,00

Пресяващи тестове: фибриноген бр 3,00

Химично изследване на урина с тест ленти-автоматично бр 3,00

Изследване на урина с автоматично определяне на седимент бр 4,50

Седимент на урина(микроскопски) бр 3,00

Седимент на урина по Аddis бр 5,00



Кетотела бр 1,00

Химично изследване на урина с течни реактиви(белтък, билирубин, 
уробилиноген)

бр Всяко х 1,00

Относително тегло на урина бр 2,10

Количествени проби в урина бр Всяко х 2,50

Окултни кръвоизливи бр 4,00

Коопрограма бр 5,00

Глюкоза бр 2,00

Кръвно-захарен профил бр 6,00

ОГТТ бр 6,00

Креатинин бр 2,50

Пикочна киселина бр 2,50

Урея бр 2,50

Билирубин – общ бр 3,50

Билирубин – директен бр 3,50

Билирубин – общ/директен-ННО бр 4,00

Общ белтък бр 2,50

Албумин бр 2,50

Холестерол бр 2,50

HDL-холестерол бр 3,00

Триглицериди бр 3,00

LDL бр 3,50

Мастен профил-пакет(холестерол+HDL-холестерол+ триглицериди+ LDL) бр 10,00

AСАТ бр 2,50

АЛАТ бр 2,50

Креатинкиназа (КК) бр 2,50

КК-МВ бр 6,00

ЛДХ бр 3,50

ГГТ бр 3,50

Алкална фосфатаза (АФ) бр 3,50

Алфа-амилаза бр 8,00



Липаза бр 8,00

Натрий, калий и хлор бр 8,00

Калций бр 2,50

Фосфати бр 2,50

Желязо бр 4,00

ЖСК бр 4,00

Магнезий бр 5,00

Гликиран хемоглобин бр 18,00

Микроалбуминурия бр 15,00

CRP- количествено бр 15,00

RF- качествено бр 5,00

LE-клетки; LF-феномен бр Всяко по 10,00

Холинестераза бр 10,00

Оцветяване и диагноза на костен мозък и пунктати бр Всяко по 20,00

FT3 бр 12,50

FT4 бр 12,50

TSH бр 12,50

PSA бр 15,00

CA-15-3 бр 16,00

СА-19-9 бр 18,00

СА-125 бр 21,00

СЕА бр 21,00

Progesteron бр 19,00

LH бр 19,00

FSH бр 19,00

Prolactin бр 16,00

Estradiol бр 19,00

Testosteron бр 16,50

А- TPO бр 16,50

А- TG бр 16,50

Белтък на Бенс Джоунс в урината бр 8,50



Тропонин бр 20,00

D-dimer бр 20,00

Тест за наркотици 10 параметъра бр 20,00

Вземане на венозна кръв бр 3,00

Отделяне на серум бр 2,00

Йонизиран Са(Са++) бр 15,00

UACR(съотношение албумин/креатинин в урината) бр 18,00

Изследване на витамин В12 бр 20,00

Изследване на витамин D бр 19,00

Изследване на инсулин бр 15,00

Изследване на SCC бр 18,00

Изследване на βНСС бр 15,00

Изследване на AFP бр 17,00

Изследване на С-пептид бр 37,00

Изследване на Феритин бр 20,00

Изследване на BNP бр 25,00

Изследване на антитела срещу COVID-19-Sars-CoV-2 IgG бр 20,00

Изследване на антитела срещу COVID-19-Sars-CoV-2 IgМ бр 20,00

UPCR бр 18,00

Изработване на кръвна натривка бр 0,20

Микробиологична лаборатория

Изследване на урина за урокултура – без антибиограма бр 6,00

Изследване на урина за урокултура – с антибиограма бр 15,00

Изследване на ранев секрет, гной – без антибиограма бр 9,00

Изследване на ранев секрет, гной – с антибиограма бр 18,00

Изследване на вагинален секрет – без антибиограма бр 9,00

Изследване на вагинален секрет – с антибиограма бр 18,00

Изследване на цервикален секрет – без антибиограма бр 9,00

Изследване на цервикален секрет – с антибиограма бр 18,00

Изследване на носен секрет – без антибиограма бр 9,00

Изследване на носен секрет – с антибиограма бр 18,00



Изследване на гърлен секрет – без антибиограма бр 9,00

Изследване на гърлен секрет – с антибиограма бр 18,00

Изследване на храчка – без антибиограма бр 9,00

Изследване на храчка – с антибиограма бр 18,00

Изследване на храчка за БК – директна микроскопия бр 8,00

Изследване на храчка за БК - посявка бр 20,00

Изследване на ликвор – без антибиограма бр 25,00

Изследване на ликвор – с антибиограма бр 34,00

Изследване на пунктати – без антибиограма бр 8,00

Изследване на пунктати – с антибиограма бр 17,00

Изследване на ушен секрет – без антибиограма бр 9,00

Изследване на ушен секрет – с антибиограма бр 18,00

Изследване на очен секрет – без антибиограма бр 9,00

Изследване на очен секрет – с антибиограма бр 18,00

Изследване на хемукултура – без антибиограма бр 25,00

Изследване на хемукултура – с антибиограма бр 34,00

Изследване на фецес – без антибиограма бр 8,00

Изследване на фецес – с антибиограма бр 17,00

Изследване на спермална течност – без антибиограма бр 9,00

Изследване на спермална течност – с антибиограма бр 18,00

Изследване на простатен секрет – без антибиограма бр 9,00

Изследване на простатен секрет – с антибиограма бр 18,00

AST бр 7,00

Ревматоиден фактор бр 7,00

Инфекциозна мононуклеоза бр 7,00

Серологична диагностика на Лаймска борелиоза IgM бр 20,00

Серологична диагностика на Лаймска борелиоза IgG 20,00

Изследване наClostridium difficile в изпражнение бр 15,00

Изследване на Легионелен антиген в урината бр 25,00

Изследване на Бордетела пертусис бр 7,00

Изследване на Campylobacter в изпражнение бр 15,00



Микробиологичен контрол за стерилност бр 20,00

RPR – бърз флокулационен тест бр 5,00

TPHA – хемоглутаназа тест бр 5,00

ELISA – имунологичен тест бр 15,00

RPR – TPHA бр 10,00

Медицинско свидетелство за сключване на граждански брак бр 10,00

Медицинско свидетелство за постъпване на работа/ МВР, ГД"ИН"/ бр 10,00

Оцветяване на микроскопски препарат по метода на Грам бр 10,00

PCR тест за детекция на SARS-COV-19 бр 60,00

Бърз тест за откриване на антиген бр 15,00

Втори екземпляр на сертификат за изследването бр 5,00

Тест за откриване на антитела бр 25,00

Вземане на материал за бърз тест за SARS-CoV-2, регистриране на
резултата и издаване на документ за изследването 10,00

Комбиниран тест за SARS-CoV-2 и Influenza B антигенни тестове - касета бр 40,00

Бърз антигенен тест за гонорея бр 10,00

Идентификация на микроорганизми с апарат mini API бр 10,00

Вирусологична лаборатория

Доказване на HIV антитела с апаратура  mini VIDAS бр 20,00

Серологични изследвания за маркери на хепатитните вируси А с апаратура  mini 
VIDAS

бр 25,00

Серологични изследвания за маркери на хепатитните вируси В с апаратура  mini 
VIDAS

бр 20,00

Серологични изследвания за маркери на хепатитните вируси C с апаратура  mini 
VIDAS

бр 20,00

Серологични изследвания за маркери на хепатитните вируси Е с апаратура  mini 
VIDAS

бр 25,00

Серологични изследвания за маркери на хепатитните вируси Д с апаратура  mini 
VIDAS

бр 25,00

Изследване на Цитомегаловирус IgM с апаратура  mini VIDAS бр 25,00

Изследване на Цитомегаловирус IgG с апаратура  mini VIDAS бр 25,00

Изследване за Марсилска треска по метода ЕЛАЙЗА бр 25,00



Изследване за Паротит  IgG с апаратура  mini VIDAS бр 25,00

Изследване на HBcIgM ( Кор антиген) с апаратура  mini VIDAS бр 25,00

Изследване на anti-HBcor Total II с апаратура  mini VIDAS бр 25,00

Серологична диагностика на Епщайн-Бар вирус с апаратура  mini VIDAS бр 20,00

Изследване на Rota virus бр 10,00

Изследване на антитела за HBsAg с апаратура  mini VIDAS бр 20,00

Изследване на  Морбили IgM по метода ЕЛАЙЗА бр 25,00

Изследване на  Морбили IgG с апаратура  mini VIDAS бр 25,00

Изследване на Рубеола IgM с апаратура  mini VIDAS бр 20,00

Изследване на Рубеола IgG с апаратура  mini VIDAS бр 20,00

Бърз тест Influenza A+B бр 15,00

Изследване на Хламидия Трахоматис IgM по метода на ЕЛАЙЗА бр 20,00

Изследване на Хламидия Трахоматис IgG по метода на ЕЛАЙЗА бр 20,00

Отделение по образна диагностика

Рентгенография на челюсти- специални проекции /една проекция/ бр 10,00

Рентгенография на лицеви кости бр 10,00

Рентгенография на околоносни синуси бр 10,00

Специални центражи на черепа бр 10,00

Рентгенография на стернум бр 15,00

Рентгенография на ребра бр 20,00

Рентгеноскопия на бял дроб бр 20,00

Рентгенография на длан и пръсти /една проекция/ бр 10,00

Рентгенография на стерноклавикуларна става бр 10,00

Рентгенография на сакроилиачна става бр 10,00

   - симетрична на двете стави бр 20,00

Рентгенография на тазобедрена става /една проекция/ бр 20,00

Рентгенография на бедрена кост /една проекция/ бр 10,00

Рентгенография на колянна става /една проекция/ бр 10,00

Рентгенография на подбедрица /една проекция/ бр 10,00

Рентгенография на глезенна става /една проекция/ бр 10,00

Рентгенография на стъпало и пръсти /една проекция/ бр 10,00



Рентгенография на клавикула бр 10,00

Рентгенография на акромиоклавикуларна става бр 10,00

Рентгенография на скапула /една проекция/ бр 10,00

Рентгенография на раменна става /една проекция/ бр 15,00

Рентгенография на хумерус /една проекция/ бр 15,00

Рентгенография на лакътна става /една проекция/ бр 10,00

Рентгенография на антебрахиум /една проекция/ бр 10,00

Рентгенография на гривнена става /една проекция/ бр 10,00

Рентгенография на череп/една проекция/ бр 15,00

Рентгенография на гръбначни прешлени /една проекция/ бр 20,00

Рентгенография на гръден кош и бял дроб /една проекция/ бр 20,00

Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум /една проекция/ бр 20,00

Обзорна рентгенография на корем бр 20,00

Рентгенография на таз бр 20,00

Иригография / без контрастно вещество/ бр 50,00

Рентгеново изследване на хранопровод,стомах /без контрастно вещество/ бр 40,00

Рентгеново изследване на тънки черва/ без контрастно вещество/ бр 50,00

Мамография на двете млечни жлези бр 30,00

Диагностични изследвания с прилагане на контрастно вещество

-венозна урография бр 160,00

 хистеросалпингография бр 60,00

Компютърна томография бр

- на главен мозък без контрастна материя бр 100,00

- на главен мозък с контрастна материя бр 200,00

- на прешлени бр 100,00

- на крайници бр 100,00

- на стави бр 100,00

- на бял дроб без контрастна материя бр 120,00

- на бял дроб с контрастна материя бр 220,00

- на коремни органи без контрастна материя бр 120,00



- на коремни органи с контрастна материя бр 220,00

- на малък таз без контрастна материя бр 120,00

- на малък таз с контрастна материя бр 220,00

 -на корем и малък таз без контрастна материя бр 180,00

 -на корем и малък таз с контрастна материя бр 300,00

- с МДН(направление) и контрастно вещество бр 100,00
Контрастна материя за КТ бр 100,00

Ядрено-магнитен резонанс

- на глава бр 250,00

- на глава и шия бр 400,00

- на сегмент от гръбначен стълб /шиен, торакален, лумбален/ бр 250,00

- на два сегмента от гръбначен стълб бр 400,00

   на три сегмента от гръбначен стълб бр 600,00

- на две различни зони от тялото бр 400,00

- на гръден кош бр 300,00

- на корем бр 320,00

- на таз бр 320,00

- на корем и малък таз бр 480,00

- на тазобедрени стави /на двете/ бр 250,00

- на става бр 250,00

Контрастно вещество за ЯМР бр 120,00

Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи бр 30,00

Ехографска диагностика на щитовидна жлеза бр 30,00

Ехографска диагностика на млечни жлези бр 30,00

Копие на диск от проведено изследване /рентгенография, КАТ, ЯМР/ бр 10,00

Разчитане на образи от ренгеново изследване бр 15,00

Разчитане на образи от изследване с компютърна томография бр 40,00

Разчитане на образи от изследване с ядрено-магнитен резонанс бр 50,00

Отделение по трансфузионна хематология

Вземане на венозна кръв бр 5,00



Определяне на кръвна група АВО по кръстосан метод (с тест-серуми и тест-
еритроцити) и Rh(D)антиген от системата Rhesus

бр
14,00

Определяне на кръвна група АВО по кръстосан метод (с тест-серуми и тест-
еритроцити) и Rh(D)антиген от системата Rhesus -

бр
14,00

Определяне на кръвна група АВО по директен метод (с тест-серуми) и 
Rh(D)антиген от системата Rhesus

бр
8,00

Определяне на кръвна група на гел-карта бр 15,00

Определяне на подгрупите на А антигена с тест-реагенти анти-А и анти-Н
бр

5,00

Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs бр 32,00

Изследване на антиеритроцитни  алоантитела- чрез аглутинационен  или 
ензимен метод или индиректен тест на Coombs

бр
35,00

Изследване на антиеритроцитни  свободни автоантитела- чрез аглутинационен  
или ензимен метод

бр
25,00

Изследване на антиеритроцитни фиксирани автоантитела-чрез директен 
антиглобулинов тест с поливалентен серум

бр
25,00

Определяне на кръвногрупова принадлежност и скрининг за наличие на 
антиеритроцитни антитела - еднократно

бр
125,00

Определяне на Rh  фенотип (CcDEe) -30.00 лв. бр 30,00

Определяне на Rh  фенотип за един антиген бр 6,00

Определяне на Kell антиген бр 9,00

Определяне на титър анти-А бр 12,00

Определяне на титър анти-В бр 12,00

Подбор на съвместим еритроцитен концентрат( с един донор) бр 30,00

Консултация с имунохематолог бр 30,00

Спешни изследвания (резултат в рамките на час)
бр

+50% върху цената

Отделение по ортопедия и травматология

Метала се заплаща от всички пациенти /осигурени и неосигурени/ в 
деловодството, като стойността се определя от вида на остеосинтезния материал



Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник                                                                                      бр 2442,00

Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза и долния крайник бр 4700,00

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност                                                                                                   бр 1082,40

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник бр 365,00

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система бр 700,00

Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник, 
включително с алопластика                                                    

бр 1000,00

Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния 
крайник                                        

бр 1603,80

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник                                                                                                       бр 565,40

Оперативни процедури с алопластика на тазобедренна и колянна става     бр 1257,00       

Малки оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник                                                                                                       бр 275,00

Периферни и черепно-мозъчни нерви- оперативно лечение бр 800,00

Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани бр 500,00

Обработка на малки рани с местна анестезия бр 150,00

   - със САТ + ТАП бр 180,00

Обработка на малки рани с обща анестезия със САТ и ТАП бр 250,00

Гипсова имобилизация

   - ръкав бр 80,00

   - крачол бр 100,00

   - маншет; ботуш бр 40,00

Репозиция на фрактура под обща анестезия и гипсова имобилизация бр 250,00

Щифт с кортикална резба бр 60,00

Отделение по неврохирургия

Консумативите и метала се заплаща от всички пациенти /осигурени и 
неосигурени/ в деловодството, като стойността се определя от вида на материала



Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение бр 4290,00

Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение             бр 3000,00

Краниотомии, неиндицирани от травма по класически начин бр 4000,00

Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми бр 600,00

Хирургично лечение при травми на главата бр 1240,00

Периферни и черепномозъчни нерви /екстракраниална част/ - опертивно лечение                                                                                                      бр 1000,00

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям 
обем и сложност

бр 4000,00

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем 
и сложност

бр 4000,00

Отделение по хирургия

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене бр 900,00

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса 
и перитонеума

бр
1100,00

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани бр 700,00

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много 
голям обем и сложност, при лица над 18 години

бр
3700,00

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много
голям обем и сложност, при лица под 18 години

бр
5600,00

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и
сложност, при лица над 18 години

бр
2500,00

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и
сложност, при лица под 18 години

3300,00

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на
мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при
лица над 18 години

3500,00

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на
мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при
лица под 18 години

бр
4500,00



Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, 
при лица над 18 години

бр
1500,00

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, 
при лица под 18 години

бр
2100,00

Оперативни процедури върху апендикс бр 900,00

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство бр 650,00

Оперативни процедури при хернии бр 1000,00

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация бр 1100,00

Конвенционална холецистектомия бр 1500,00

Лапароскопска холецистектомия бр 2000,00

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища бр 3000,00

Оперативни процедури върху черен дроб бр 4000,00

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест бр 2000,00

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много
голям обем и сложност

бр
5500,00

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и
сложност

бр
2500,00

Оперативни процедури върху далака при  лица над 18 г. и под 18 г. бр 1500,00

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни
операции

1400,00

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2
M0-1

бр
2000,00

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия бр 500,00

Оперативно лечение при остър перитонит бр 3000,00

Консервативно лечение при остри коремни заболявания бр 900,00

Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни
тъкани

бр
2500,00

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден
обем и сложност

бр
1000,00

Консервативно лечение на съдова недостатъчност бр 700,00

Спешни състояния в гръдната хирургия 800,00



Рековалесценция след хирургични намеси с голям обем и сложност   / до 20 дни                                                                                                               100,00

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Интравенозна анестезия

   - до 30 мин бр 100,00

   - над 30 мин бр 160,00

Интравенозна + инхалационна анестезия - маскова  бр 240,00

Интравенозна + инхалационна анестезия – ларингеална маска бр 280,00

Интубационна анестезия

   - до 2 ч бр 300,00

   - над 2 ч бр 380,00

Епидурална /спинална анестезия бр 120,00

Епидурална /спинална анестезия с катетър бр 200,00

Регионален блок бр 90,00

Лечение на остра болка – на ден бр 80,00

Лечение на хронична болка – на ден бр 80,00

Индивидуален пост – на ден бр 180,00

Болен на апаратна  вентилациа – на ден бр 426,00

Поставяне на ЦВК бр 80,00

Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с 
анестезия                                                                             

бр 35,00

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма бр 2200,00

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми  бр 2500,00

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на 
дихателната система с механична вентилация 

бр 1540,00

Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност III и IV ф. клас с 
механична вентилация

бр 1300,00

Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови бр 825,00

Токсоалергични реакции при лица

-под 18 год. бр 660,00

-над 18 год. бр 550,00

Фалоидно гъбно отравяне бр 2200,00



Будна седоаналгизия с мониториране на жизнени показатели до 30 мин. бр 100,00

Дълбоко интравенозно седиране и аналгезия с мониториране до 30 мин бр 180,00

Дълбоко интравенозно седиране и аналгезия с мониториране над 30 мин /за 
всеки следващи 30 мин./ 

бр х 40,00

Отделение по урология

Масаж на простата с вземане на простатен секрет и диагностично туширане                                                                                                       бр 20,00

Смяна на цистостома бр 40,00

Промивка на цистостома бр 16,00

Отстраняване на чуждо тяло от уретера бр 40,00

Инцизия и дренаж на скротума и туника вагиналис бр 180,00

Шев при нараняване на тестис бр 400,00

Инцизия на пениса бр 100,00

Вземане на биопсичен материал от пениса бр 100,00

Инцизия на тестис бр 400,00

Перкутанна иглена биопсия на бъбрек – при наличието на апарат бр 100,00

Перкутанна аспирация на бъбречна киста при наличие на апарат бр 400,00

Инцизия на простатата бр 200,00

Диагностичен ултразвук на пикочо-половата система и простата бр 25,00

Диагностичен ултразвук на коремни органи и ретроперитонеум бр 25,00

Цистоскопия при простатна хеморагия и хемостаза бр 50,00

Отстраняване на цистостомна тръба бр 20,00

Промивка на нефростома и пиелостома – смяна на уретростома  и на уретрален 
катетър

бр

   - уретрален катетър без консуматив бр 35,00

   - уретрален катетър с консуматив бр 40,00

Промивка на уретростома и уретрален катетър бр 25,00

Дилатация на перпуциум бр 30,00

Шев при повърхностни разкъсвания в областта на гениталиите бр 80,00

Поставяне на цистофикс – с консуматив бр 100,00

Смяна на цистофикс – без собствен консуматив бр 150,00



Отстраняване на чуждо тяло от областта на мъжките гениталии без инцизия                                                                                                    бр 50,00

Пункция и аспирация на хидроцеле бр 50,00

Уретроскопия бр 50,00

Цистоскопия бр 50,00

Бактериологична посявка от оперативна рана бр 15,00

Ректално туширане бр 15,00

Отстраняване на нефростома бр 40,00

Отстраняване на уретрален катетър бр 15,00

Дилатация на уретера бр 450,00

Шев при разкъсване на уретрата бр 400,00

Уретротомия при стриктура бр 400,00

Смяна на нефростома бр 40,00

Хирургично лечение при нараняване на скротума бр 450,00

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на 
простатната жлеза и нейните усложнения с изключение на ендоскопски методи                                                                                                          

бр 1364,00

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика бр 150,00

Бъбречно-каменна болест: уротилиаза-екстракорпорална литотрипсия                                                                           бр 400,00

Оперативни процедури върху мъжката полова система бр 721,00

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност                                                                                                      бр 1372,00

Реконструктивни операции в урологията бр 1293,00

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища бр 700,00

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и 
сложност

бр 2789,00

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност бр 1166,00

Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи бр 500,00

Отделение по акушерство и гинекология

Аборт с обща анестезия бр 140,00



Пробно абразио с обща анестезия бр 240,00

Абразио – сепарирано бр 240,00

Абразио – на цервикален канал бр 240,00

Ехографска диагностика  с абдоминален достъп бр 25,00

Вагинална ехография бр 30,00

Влагалищна промивка бр 5,00

Вземане на материал за микробиологично и хистологично изследване бр 10,00

Възпалителни заболявания на женските полови органи бр 400,00

Инцизия на фурункул в областта на гениталиите – с местна анестезия бр 100,00

Инцизия на фурункул в областта на гениталиите – с обща анестезия бр 150,00

Инцизия и дренаж на Бартолинов абсцес с обща анестезия бр 240,00

Колпоскопия бр 15,00

Отстраняване на вътрематични противозачатъчни средства – неоперативно бр 50,00   

Отстраняване на вътрематични противозачатъчни средства – оперативно                                                                              бр 150,00

Отстраняване на кондиломи с обща анестезия бр 100,00

Отстраняване на серклажен конец бр 50,00

Отстраняване на хирургични шевове след гинекологична операция извършена 
извън отделението

бр 50,00

Отстраняване на чуждо тяло от влагалище бр 30,00

Интензивни грижи при бременност с реализиран риск бр 810,00

Полипектомия с обща анестезия бр 80,00

Поставяне на вътрематочни противозачатъчни  средства бр 30,00

Поставяне на подкожни импланти бр 20,00

Поставяне на екстракция на вагинален песар, дрен или диафрагма   бр 20,00

Аднексектомия, салпингектомия бр 700,00

Вагинална пластика бр 800,00

Вагинална хистеректомия бр 1000,00

Корекция на тазова /перианална/ статика или незадържане на урина бр 1000,00

Корекция на проходимост и възстановяване на анатомия при жената бр 700,00

Оперативни процедури за задържане на бременност бр 130,00



Извънматочна бременност бр 700,00

Резекция на овариум бр 700,00

Тотална хистеректомия бр 1100,00

Нормално раждане бр 800,00

Раждане с епидурална анестезия бр 720,00

Секцио цезареа бр 1000,00

Епизиотомия, перинеотомия и рафия бр 80,00

Превръзка на оперативна рана бр 30,00

Сваляне на конци на оперативна рана бр 30,00

Хименорафия с обща анестезия бр 100,00

Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 гс бр 400,00

Преждевременно прекъсване на бременност по медицински показания бр 170,00

Нерадикално отстраняване на матка бр 1100,00

Епидурална анелгезия при нормално раждане бр 150,00

Мониторен запис на фетални сърдечни тонове бр 15,00

Отделение по кардиология

Артериална хипертония – тежка степен бр 500,00

Стабилна стенокардия – тежка степен бр 600,00

Инфекционен ендокардит бр 5000,00

Заболявания на миокарда и перикарда бр 700,00

Ритъмни и проводни нарушения бр 500,00

Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност ІІІ клас без механична 
вентилация 

бр 700,00

Остър миокарден инфаркт без фибринолиза бр 1000,00

Остър миокарден инфаркт с фибринолиза бр 4000,00

Остър коронарен синдром с елевация на ST сегмент с фибринолик бр 4000,00

Нестабилна форма на ангина пекторис без инванзивно изследване бр 700,00

Изострена хронична сърдечна недостатъчност ІІ и ІV ф.клас бр 600,00

БТЕ без фибринолитик бр 1100,00

БТЕ с фибринолитик бр 4000,00

ЕКГ Холтер мониториране бр 50,00



ЕКГ монитор на ден бр 60,00

Болничен престой  в отделение с терапевтичен профил (легло, храна, 
медицинско обслужване) на ден

   - в обикновена стая 50,00

   - във ВИП стая 70,00

Болничен престой в интензивен сектор (легло, храна, медицинско обслужване) 
на ден

100,00

Отделение по офталмология

Оперативно отстраняване на катаракта -без цената на лещата и вискосубстанция
бр

500

Хирургично лечение на глаукома бр 550

Оперативно лечение на травми на очната ябълка бр 900

Оперативно лечение на птеригиум бр 200,00

Пластичновъзстановителни  операции на придатъците на окото- халацион,  
новообразувание, блефарохалазис

бр
500

Операции на конюнктивални сраствания бр 500

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и 
неперфоративни травми

бр
400,00

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и  
придатъците му

бр
400

Отстраняване на  роговични  и склерални шевове бр 300,00

Проследяване на вътреочно налягане /мин. изследване/-тонография бр 30,00

Отстраняване на повърхностни чужди тела от конюктива и  роговица бр 40

Сондиране  на стеноза на слъзни пътища. бр 30,00

Вискосубстанция за имплантиране на вътреочна леща. бр 100

Отделение по уши, нос и гърло

Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията бр 600,00

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от 
периферен и централен тип

бр 440,00

Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха при лица над 
18 години

бр 750,00



Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха при лица под 
18 години

бр 750,00

Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята бр 650,00

Оперативно лечение на нарушено носно дишане (фрактури, хипертрофирали 
носни конхи) с обща анестезия

бр 950,00

Предна тампонада на носа бр 60,00

Задна тампонада на носа бр 80,00

Оперативна намеса на носа с местна анестезия бр 350,00

Отстраняване на носни полипи бр 1600,00

Пункция или промивка на максиларен синус бр 100,00

Отстраняване на чужди тела от горни дихателни пътища без езофагоскоп бр 100,00

Отстраняване на чужди тела от горни дихателни пътища с езофагоскоп бр 1600,00

Инцизия на абсцес бр 150,00

Тонзилектомия бр 650,00

Аденотомия бр 650,00

Бужиране за дилатация на хранопровод бр 1500,00

Отстраняване на церумен бр 50,00

Операция на външен слухов проход бр 650,00

Отстраняване на полипи на слуховия проход бр 560,00

Парацентеза бр 100,00

Дренаж на кухината на средно ухо бр 110,00

Тимпаноскопия бр 50,00

Пластика на ушната мида бр 1863,00

Изследване на равновесието бр 50,00

Аудиометрия – двустранно бр 50,00

Аудиометрия ( тимпанометрия )на дете под 10 години бр 50,00

Изследване на слуха бр 50,00

Отстраняване на чужди тела от слуховия проход , нос, фаринкс бр 100,00

Вземане на материал за хистологично изследване от лице, гърло, нос, ухо бр 100,00

Шев на рана в УНГ област бр 100,00



Секрет за МБИ бр 50,00

Индиректна и директна ларингоскопия бр 70,00

Пълен статус на органна ( УНГ ) система бр 60,00

ЕНГ бр 50,00

Трахеотомия бр 863,00

Ексцизия на увула и увулопалатопластика бр 650,00

Консервативно лечение на заболявания в УНГ област бр 300,00

Вентилационни тръбички /за брой/ бр 863,00

ROCK PED VENT TUBE FLUROPLSTC .040", BOX OF 6 бр 29,00

PAPARELLA TYPE1 VENT TUBE, BLUE ULTRASIL, W/TAB, ID 1.14MM 36,00

ARM BEV VENT TB FLPL .045, BOX OF 6 бр 26,00

COLLAR BOBBIN 1.14MM ID, BOX OF 6 бр 32,00

Балон епистаксис /за брой/

STANDARD BALL00N CATHETER,SILICONE, BOX OF 6 бр 95,00

ПВА  /  Гелфоам тампонади    бр 50,00

Назални сплинтове

ACUFORM  NASAL SPLINT BULK LARGE, BOX OF 10 бр 51,00

SEPTAL NASAL SPLINTS (LEFT + RIGHT), BOX OF 6 бр 76,00

SEPTAL NASAL SPLINT SMALL, BOX OF 6 бр 93,00

Електрод за коблатор бр 276,00

Електрод за биполярна коагулация за апарат за радиочестотна хирургия бр 288,00

Електрод за биполярна коагулация с ръкохватка и бутон бр 8,00

Отделение по лицево-челюстна хирургия

Оперативно лечение на неоплазми в областта на лицето, устната кухина, шия  и 
шийни метастази

бр 2950,00

Оперативно лечение на съчетани фрактури в областта на лицето бр 2950,00

Оперативно лечение на заболявания н ЛЧХ област бр 1500,00

Оперативно лечение на флегмони и абсцеси в ЛЧХ област бр 650,00

Консервативно лечение на заболявания в ЛЧХ област бр 300,00

Оперативно лечение на вродени аномалии в ЛЧХ област - Френулектомия бр 100,00



Оперативно лечение с пластично възстановяване бр 1000,00

Поставяне на синтетични импланти бр 1500,00

Вземане на материал за хистологично изследване – биопсия в ЛЧХ област бр 100,00

Операция на голяма и малка слюнчени жлези бр 863,00

Шев на рана в ЛЧХ област бр 100,00

Оперативно лечение на малки фрактури в областта на лицето бр 803,00

Оперативно лечение на последствия от изгаряния и травма на кожата и 
покожната тъкан

бр 1700,00

Костозаместител гранули бр 65,00

Винт за пластинкова остеосинтеза 1,7х9мм gold бр 40,00

Винт за пластинкова остеосинтеза 7мм бр 40,00

Винт за пластинкова остеосинтеза 1,7х11мм gold бр 42,75

Винт за пластинкова остеосинтеза 1,7х13мм gold бр 42,75

Винт за пластинкова остеосинтеза 1,7х15мм gold бр 42,67

Винт за пластинкова остеосинтеза 9мм бр 27,08

Винт за пластинкова остеосинтеза 11мм бр 27,67

Винт за пластинкова остеосинтеза 13мм бр 28,33

Винт за пластинкова остеосинтеза 2х15мм gold бр 31,33

Пластина за остеосинтеза – 4 отвора бр 14,00

Пластина за остеосинтеза – метална с 4 отвора бр 87,17

Пластина за остеосинтеза – метална с 6 отвора бр 87,17

Пластина за остеосинтеза – метална с 6 отвора бр 104,60

Пластина за остеосинтеза – права пластина-метална с 4 отвора бр 140,00

Пластина за остеосинтеза – права пластина-метална с 4 отвора 6 мм средно 
състояние

бр 145,00

Пластина за остеосинтеза – права пластина-метална с 6 отвора средно състояние бр 154,00

Пластина за остеосинтеза – права пластина-метална с 8 отвора 6 мм средно 
състояние

бр 170,00

Пластина за остеосинтеза CAD пластина-метална с 8 отвора бр 371,67

Пластина за остеосинтеза Х пластина със 7 отвора бр 371,67



Шина за стоматологично телено шиниране с куки от неръждаема медицинска 
стомана за междучелюстна фиксация

бр 371,67

Отделение по неонатология

Трансфонтанелна ехография бр 25,00

Фототерапия бр 20,00

Отделение по вътрешни болести

Заболявания на горния гастроинтестинален тракт бр 800,00

Интервенционални процедури при заболявания на гастроитестиналния тракт с 
неголям обем и сложност

бр 130,00

Болест на Крон и Улцерозен колит бр 1400,00

Заболявания на тънко и дебело черво при лица над 18 години бр 700,00

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от ГИТ за лица над 
18 години

бр 750,00

Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 
18 години

бр 1700,00

Декомпенсирано чернодробно заболяване за лица над 18 години бр 1370,00

Хронични чернодробни заболявания за лица над 18 години бр 900,00

Хеморагични диатезии, Анемии                                                                      бр 1000,00

Палиативни грижи за онкологично болни /леглоден/ бр 50,00

Фиброгастроскопия бр 45,00

Ректороманоскопия бр 35,00

Фибросигмоидоскопия бр 45,00

Фиброколоноскопия бр 55,00

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години бр 430,00

Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години бр 690,00

Дегеративни обменни ставни заболявания при възраст над 18 години бр 480,00

Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи бр 25,00

Отделение по неврология

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза бр 882,00

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза бр 2800,00

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив бр 1492,00

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив бр 1579,00



Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия 
(Гилен-Баре) 

бр 7854,00

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на 
нервните коренчета и плексуси, на нервните коренчета и плексуси, 
полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми 

бр 628,00

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи бр 561,00

Лечение на епилептичен статус бр 814,00

Диагностика и лечение на паркинсонова болест бр 300,00

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в 
равновесието от периферен и централен тип 

бр 242,00                                               

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в 
равновесието от периферен и централен тип 

бр 491,00                                               

Продължително лечение  и ранна рехабилитация след острия стадий на 
исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

бр На ден х 61,00

ЕЕГ бр 35,00

ЕМГ бр 35,00

Доплер бр 35,00

Отделение по нефрология

Остър и обострен хроничен пиелонефрит бр 693,00

Остра бъбречна недостатъчност  бр 1111,00

Хронична бъбречна недостатъчност бр 528,00

Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи бр 25,00

Отделение по гастроентерология

Заболявания на горния гастроинтестинален тракт бр 800,00

Болест на Крон и Улцерозен колит бр 1660,00

Заболявания на тънко и дебело черво при лица над 18 години бр 700,00

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от ГИТ за лица над 
18 години

бр 750,00

Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 
18 години

бр 1700,00

Декомпенсирано чернодробно заболяване за лица над 18 години бр 1370,00



Хронични чернодробни заболявания за лица над 18 години бр 900,00

Палиативни грижи за онкологично болни /леглоден/ бр 50,00

Фиброгастроскопия бр 45,00

Ректороманоскопия бр 35,00

Фибросигмоидоскопия бр 45,00

Фиброколоноскопия бр 55,00

Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи бр 25,00

Отделение по пневмология и фтизиатрия

Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация бр 767,00

Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 години бр 766,00

Бронхиална астма – средно тежък пристъп при лица над 18 години бр 605,00

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при 
лица над 18 години

бр 506,00

Гнойно възпалителни заболявания на брохобелодробната система при лица над 
18 годин

бр 949,00

Декомпресирана хронична дихателна недостатъчност при болести на 
дихателната система при лица над 18 години

бр 858,00

Бронхоскопско изследване (двудневен престой) бр 320,00

Лечебно кръвопускане бр 30,00

Проба на Mantoux  (поставяне) бр 5,00

Отчитане и удостоверение  за проба Mantoux бр 10,00

Плеврална пункция бр 60,00

Отделение по ендокринология

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години бр 794,20

Заболявания на щитовидната жлеза над 18 години бр 442,20

Отделение по инфекциозни болести

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, 
микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 
18години

бр 3000,00



Диагностика и лечение на  остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, 
микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 
18години/за чужди граждани ,които не са в списъка на МЗ за оказване на мед. 
помощ в България/

бр 3000,00

Диагностика и лечение на  остро протичащи чревни инфекциозни болести с 
диаричен синдром/вкл. чужди граждани под 18 год,които не са в списъка на МЗ 
за оказване на мед. помощ в България/

бр 1100,00

Диагностика и лечение на  Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани 
чрез ухапване от членестоноги вкл. чужди граждани под 18 год ,които не са в 
списъка на МЗ за оказване на мед. помощ в България/

бр 1000,00

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е вкл. чужди граждани под 
18 год ,които не са в списъка на МЗ за оказване на мед. помощ в България/

бр 1700,00

Диагностика и лечение на Остър вирусен хепатит В, С и D вкл. чужди граждани 
под 18 год ,които не са в списъка на МЗ за оказване на мед. помощ в България/

бр 2000,00

Диагностика и лечение на покривни инфекциивкл. чужди граждани под 18 год 
,които не са в списъка на МЗ за оказване на мед. помощ в България/

бр 1000,00

Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални 
заболявания—остро протичащи, с усложнения вкл. чужди граждани под 18 год 
,които не са в списъка на МЗ за оказване на мед. помощ в България/

бр 2000,00

Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески/вкл. чужди граждани 
под 18 год ,които не са в списъка на МЗ за оказване на мед. помощ в България/

бр 2000,00

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр 50,00

Отделение по рехабилитация и физиотерапия

Светлопроцедура бр 5,00

Електрофореза бр 7,00

Диадинамотерапия, Средночестотни токове. бр 7,00

Лазертерапия бр 10,00

Високочестотна терапия бр 6,00



Магнитотерапия бр 5,00

Електростимулация бр 10,00

Ултразвук бр 10,00

Криоелектрофореза бр 7,00

Криотерапия бр 5,00

Топлотерапия бр 5,00

Лимфодренаж с апарат Лимфомед бр 20,00

Електростимулация на гласни връзки с апарат Вокастим бр 20,00

Инхалации бр 6,00

Общоукрепваща ЛФК бр 10,00

Аналитична  ЛФК бр 10,00

ЛФК специализирани  методики бр 10,00

Масаж  цялостен бр 30,00

Частичен масаж бр 15,00

Вакуумен  масаж бр 8,00

Подводен масаж бр 15,00

Екстензионен  вибратор бр 10,00

Акупресура бр 15,00

Лечебна вана бр 10,00

Частична вана бр 6,00

Ъглометрия бр 20,00

Сантиметрия бр 10,00

Плантограма бр 10,00

Физикална  терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и 
спинална мускулна атрофия /за един леглоден/

71,00

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система /за 
един леглоден/

85,00

Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни 
операции /за един леглоден/

81,00

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система 
/за един леглоден/

56,00



Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат 
/за един леглоден/

56,00

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа/за един 
леглоден/

79,20

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна 
система /за един леглоден/

50,60

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна  нервна 
система /за един леглоден/

50,60

Отделение по патологоанатомия

Изработване на един парафинов блок от инструментален или хирургичен 
материал за целите на биопсично изследване

бр 10,00

Изготвяне на хистологичен препарат от готов парафинов блок бр 10,00

Изработване на хирургичен материал за целите на биопсично изследване със 
серийни срезове

бр 10,00

Спешно изследване при интраоперативна биопсия / Гефрир/ бр 50,00

Консултация на хистологични препарати бр 30,00

Цитологична оценка на намазка от порцио и цервикс за ракова диагностика                                                                                              бр 15,00

Цитологично изследване  на материал, получен чрез аспирация или пункция                                                                                                       бр 15,00

Аутопсия по желание на близки бр 120,00

Балсамация бр 320,00

Имунохистохимично изследване на млечна жлеза HER2, ER, PgR бр 130,00

Отделение по кожни и венерически болести

Интрадермални, скарификационни тестове бр за всеки по 4,00

Интрадермално тестуване – стандартна серия /хранителни, бактериални, 
фунгиални алергени и полени/

бр 55,00

Остъргване или кюретиране на нокът, нокътно ложе, нокътна гънка без ексцизия бр 15,00

Оцветяване на препарат по грам за гонококция бр 15,00

Изследване на нативен препарат за гонококи бр 10,00

Кюретиране на кожни лезии  /молускум контагиозум/ с кюрета бр



- до 10 броя бр 20,00

- над 10 броя бр 30,00

Електрокоагулация на кожни придатъци

- без анестезия бр 30,00

- с анестезия бр 35,00

Премахване и допълнително лечение на плантарни, субунгвални или 
параунгвални брадавици с течен азот

- до 10 броя бр 15,00

- над 10 броя бр 30,00

SUT  /Селективна ултравиолетова терапия/ - цялостен курс бр 80,00

Псориатичен гребен бр Процедура по 5,00

Вземане на проба от кожа и друга покривна тъкан за биопсия бр 60,00

 Хистологично изследване с вземане на биопсия бр 110,00   

Дигитална дерматоскопия ( не вкл.преглед) бр 20,00

Дейности по трансплантация съгласно Удостоверение  № 1/10.03.2014Г. на 

ИАТ

Дейности по откриване на потенциален донор с мозъчна смърт бр 500,00

Дейности по установяване, доказване и протоколиране на мозъчна смърт бр 800,00

Дейности по поддържане на органните функции при наличие на мозъчна смърт бр На ден х 1820,00

Договор с МЗ 

1.Осигуряване на стационарна психиатрична помощ и лечение със 

субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни 

психорехабилитационни програми

1.3.дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания Бр.  На ден 42

1.4 24-часово наблюдение на пациенти с психични заболявания Бр. за престой 24ч. 63

2.За медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК бр 27

3.Оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни 

състояния



3.1.за дейности по оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със 
спешни състояния , преминали през спешните отделения , които пациенти не са 
хоспитализирани в същото лечебно заведения-второ ниво на компетентност

бр

44

4.Осигуряване на медицински дейности при пациенти с инфекциозни 

заболявания по списък в т.ч. и при пациенти с неспецифични белодробни 

заболявания

4.1.осигуряване на активно лечение на пациенти с активна туберкулоза ден 43

4.2осигуряване на амбулаторно прослудяване на контактни лица, суспектни лица 
и лица с латентна туберкулозна инфекция за активна туберкулоза

бр

40

4.3осигуряване на амбулаторно проследяване на /диспансеризация/ на пациенти 
с туберкулоза

бр
40

5.Финансиране на лечебното заведение, в което ветерани от войните, 

военноинвалиди и военнопострадали осъществяват правото си на отдих и 

лечение По методика 


