
Утвърдил.........

Ив.Багелейски  

/ Управител/

Цена, заплащана от:

Мерна 

единица(ден, 

брой и др.)

Пациент НЗОК

1 Амбулаторен преглед при специалист /първичен/ брой 30,00

2 Амбулаторен преглед при специалист /вторичен/ брой 20,00

3 Амбулаторен преглед при специализант /първичен/ брой 25,00

4 Амбулаторен преглед при специализант /вторичен/ брой 15,00

5 Потребителска такса брой 5,80

6 Измерване на кръвно налягане брой 2,00

7 Мускулна инжекция, подкожна инжекция/ без медикамент/ брой 3,00

8 Венозна инжекция /без медикамент/ брой 5,00

9 Перианална блокада /без медикамент/ брой 10,00

10 Вътреставна инжекция/без медикамент/ брой 10,00

11 Поставяне на трайна венозна канюла и/или инфузия до 30 минути брой 15,00

12 Венозна инфузия над 30 минути брой 20,00

13 Превръзка  брой 30,00

14

Кръвна картина—поне осем от посочените показатели или повече:   

хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, 

MCH,  MCHC            

брой 5,00

15 Скорост на утаяване на еритроцитите брой 2,00

16 Морфология на еритроцити—визуално микроскопско изследване брой 4,00

17
Диференциално броене на левкоцити—визуално микроскопско или  

автоматично апаратно изследване
брой 4,00

18 Пресяващи тестове:Протромбиново време и INR брой 3,00

19
Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време 

(APTT)
брой 3,00

20 Пресяващи тестове: фибриноген брой 3,00

21 Време на кървене брой 3,00

22 Време на съсирване брой 3,00

23 D- DIMER брой 15,00

24
Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, 

уробилиноген)
брой 1,50

25 Седимент на урина—ориентировъчно изследване брой 1,50

26 Албумин брой 3,00

27 Общ белтък брой 3,00

28 Глюкоза (кръвна захар) брой 3,00

29 Урея брой 3,00

30 Креатинин брой 3,00

31 Пикочна киселина брой 3,00

32 Билирубин—общ брой 3,00

Хематология

Кръвосъсирване

Изследване урина

Биохимия

 Платени медицински и допълнителни услуги по избор на пациента-ЦЕНОРАЗПИС                   

МБАЛ БОТЕВГРАД ЕООД

Код от 

информ

ационн

ата 

систам

а на ЛЗ

Наименование на услугата

 Платени медицински и допълнителни услуги

Клинична лаборатория



33 Билирубин—директен брой 3,00

34 Холестерол брой 3,00

35 HDL-холестерол брой 3,00

36 LDL-холестерол брой 3,00

37 Триглицериди брой 3,00

38 Кръвно-захарен профил брой 7,50

39 ОГТТ брой 7,50

40 АКР – КАС кръвно газов  анализ/алкално киравновесие брой 15,00

41 CRP брой 7,50

42 Феритин брой 15,00

Ензими

43 AСАТ/гот/ брой 3,00

44 АЛАТ/гпт/ брой 3,00

45 Креатинкиназа СРК брой 3,00

46 Изоензим на креатинкиназата СРК МВ брой 10,00

47 ГГТ брой 3,00

48 Алкална фосфатаза (АФ) брой 3,00

49 Алфа-амилаза брой 3,00

50 LDH брой 3,00

Електролити

51 Натрий, калий и хлор брой 5,00

52 Магнезий брой 3,00

53 Калций брой 3,00

54 Фосфати брой 3,00

Олигоелементи

55 Желязо брой 3,00

56 ЖСК брой 3,00

57 Микроалбуминурия брой 12,00

58 Гликиран хемоглобин брой 18,50

59 Тропонин брой 20,00

Хормони

60 FT3 брой 12,00

61 FT4 брой 12,00

62 TSH брой 12,00

63 A-TRO (MAT) брой 20,00

64 A-TG (TAT) брой 20,00

65 BNP брой 40,00

Туморни маркери

66 AFP алфа-фетопротеин брой 15,00

67 PSA брой 15,00

68 CЕА-общо брой 15,00

69 СА-19-9 брой 15,00

70 СА-125 брой 15,00

1.Микробиологично изследване на урина/урокултура, микробно 

число

71 -еднократно брой 10,00

72 - двукратно брой 15,00

73 -трикратно брой 17,00

2.Микробиологично изследване на женска полова система

74 -      Влагалищна  чистота брой 25,00

75 -      Церокален  секрет брой 25,00

76 -      Уретрален  секрет брой 15,00

3 Други микробиологични  изследвания

77 - очен секрет брой 20,00

78 -гърлен секрет брой 20,00

79 -носен секрет брой 20,00

80 - ушен секрет брой 20,00

81 - храчка брой 20,00

82 -анален секрет брой 9,00

Микробиологични изследвания



83 -раневи секрет брой 20,00

84 -друг секрет брой 20,00

85 -ликвор брой 25,00

86 -пунктат брой 25,00

87 -хемокултура брой 30,00

88 -хеликобактер брой 10,00

89 Фекална маса брой 12,00

4.Диагностика на инфекциозни болести

90 -Коронавирус-антитела брой 25,00

91 -Коронавирус-бърз тест за антигени брой 35,00

92 Ехокардиография брой 30,00

93 Холтер 24ч ЕКГ брой 40,00

94 Холтер 24ч АН брой 50,00

95 Електромиография/ЕМГ/                                                              брой 50,00

96 Сърдечно-съдов тест с натоварване брой 30,00

97 Електроенцефалография /ЕЕГ/ брой 20,00

98 Ехография на коремни  органи с доплерово изследване брой 35,00

99 Ехография на коремни органи без доплерово  изследване брой 25,00

100 Ехография на щитовидна  жлеза без доплерово изследване брой 25,00

101 Ехография на млечна жлеза без доплерово изследване брой 25,00

102 Ехографска фетална морфология брой 40,00

103 Доплерово ултразвуково изследване брой 30,00

104 ЕКГ запис брой 10,00

105 ФИД – функционално  изследване на дишането брой 10,00

106 Велоергометрия брой 30,00

107 Кости на ръка /длан и пръсти/- фас и профил брой 20,00

108 Контролна графия при репозиция брой 20,00

109 Кости на един пръст /фас и профил/ брой 20,00

110 Гривнена става - фас и профил брой 20,00

111 Гривнени стави /симетрична/ брой 20,00

112 Гривнена става - аксиална или полуаксиална брой 20,00

113 Предмишница - фас и профил брой 20,00

114 Лакетна става - фас и профил брой 20,00

115 Лакетна става - аксиална брой 20,00

116 Лакетна става - единична брой 20,00

117 Раменна става - фас брой 20,00

118 Раменна става - профил брой 20,00

119 Раменни стави - симетрична брой 20,00

120 Раменна кост - фас и профил брой 20,00

121 Ключица - лицева брой 20,00

122 Гръдна кост - фас и профил брой 20,00

123 Лопатка - фас и профил брой 20,00

124 Стерно - клавикуларна става - фас брой 20,00

125 Гръдна половина - фас брой 20,00

126 Гръден кош - фас брой 20,00

127 Пръсти на стъпало - фас и профил брой 20,00

128 Стъпало - фас и профил брой 20,00

129 Стъпало - коса или аксиална брой 20,00

130 Субталарна става - профил брой 20,00

131 Стъпало цяло - лицева брой 20,00

132 Петна кост - профил брой 20,00

133 Петни кости - аксиална или полуаксиална брой 20,00

134 Глезенна става - фас и профил брой 20,00

135 Глезенни стави /двете/ - фас и профил брой 20,00

136 Колянна става - фас и профил брой 20,00

137 Коленни стави - аксиална брой 20,00

138 Коленни стави /двете/ - фас и профил брой 20,00

139 Подбедрица - фас и профил брой 20,00

Образна диагностика

Функционална диагностика



140 Колянно капаче - профил брой 20,00

141 Колянно капаче - аксиална брой 20,00

142 Тазобедрени стави - фас брой 20,00

143 Тазобедрена става - фас брой 20,00

144 Тазобедрена става - профил брой 20,00

145 Тазобедрена става - коса брой 20,00

146 Сакро-илиачни стави - фас брой 20,00

147 Сакрум и опашна кост - фас и профил брой 20,00

148 Сакрум и опашна кост - профил брой 20,00

149 Шийни прешлени - фас и профил брой 25,00

150 Шийни прешлени - коси брой 25,00

151 Гръдни прешлени - фас и профил брой 25,00

152 Лумбални прешлени - фас и профил брой 25,00

153 Череп - аксиална или полуаксиална брой 25,00

154 Череп - фас и профил брой 25,00

155 Синуси - фас брой 20,00

156 Синуси - фас и профил брой 20,00

157 Шулер,Стенверс,Резе - двустранно брой 20,00

158 Мандибула - полупрофил брой 20,00

159 Носни кости - профил брой 20,00

160 Орбити - фас и профил брой 20,00

161 Бъбреци - обзорна брой 25,00

162 Корем - обзорна брой 25,00

163 Бели дробове - фас брой 25,00

164 Бели дробове - фас и профил брой 25,00

165 Бели дробове - профил брой 25,00

166 Венозна урография – цветна снимка брой 40,00

167 Ретроградна пиелография /едностранна/ брой 20,00

168 Ретроградна пиелография /двустранна/ брой 20,00

169 Томография /до 3 среза / брой 20,00

170 Рентгеноскопия на бели дробове и сърце брой 25,00

171 Рентгеноскопия на бели дробове и сърце / с графия / брой 25,00

172 Рентгеноскопия и графия на хранопровод, стомах и дуоденум брой 30,00

173 Рентгеноскопия и графия на стомах и дуоденум с пасаж на червата брой 30,00

174 Иригография брой 50,70

175 Хистеросалпингография брой 20,00

176 Мамография брой 20,00

177 Ехография на корем, ретроперитонеум и таз брой 25,00

178 КТ на глава /нативна/ брой 65,00

179 КТ на корем брой 80,00

180 КТ на гръбначен стълб брой 80,00

181 Цялостна изработка и отговор на биопсично изследване (1 бр.) брой 25,00

182 Изготвяне на хистологичен препарат от готово парафиново блокче брой 25,00

183 Хистохимично изследване на парафинов срез с 1 реактив брой 25,00

184
Имунохистохимично изследване на естроген, прогестерон, Рецептори и 

HER2 на пациенти с РМЖ от готово парафиново блокче
брой 100,00

185
Имунохистохимично изследване на други туморни маркери от готово  

парафиново блокче (панел 1 маркер)
брой 20,00

186
Имунохистохимично изследване на други туморни маркери от готово  

парафиново блокче (панел 3 маркера)
брой 80,00

187
Имунохистохимично изследване на други туморни маркери от готово  

парафиново блокче (панел 6 маркера)
брой 120,00

188 Спешно изследване на гефрирно блокче брой 30,00

189 Консултация на готови хистологични препарати от специалист брой 20,00

190 Консултация на готови хистологични препарати от хабилитирано лице брой 20,00

191 Изработване и отговор на цитологично изследване с 2 препарата брой 10,00

192 Аутопсия брой 200,00

193 Такса престой в камерата на лечебното заведение на починал - до 24часа час 40,00

Клинична патология



194 Такса престой в камерата на лечебното заведение на починал - над 24часа час
40.00лв + 20.00лв 

на всеки 24 ч

195 Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка брой 10,00

196 Цитологично изследване на две проби от седимент от урина брой 10,00

197 Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза брой 10,00

198
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен 

мехур
брой 10,00

199 Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула брой 10,00

200
Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително 

оперативна)
брой 10,00

201 Цитологично изследване на две проби от синовиална течност брой 10,00

202 Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери брой 10,00

203
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови  

органи
брой 10,00

204 Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина брой 10,00

205 Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии брой 10,00

206 Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии брой 10,00

207 Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон брой 10,00

208 Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел брой 25,00

209 Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза брой 25,00

210 Хистобиопсично изследване на две проби от простата брой 25,00

211 Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза брой 25,00

212 Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза брой 25,00

213 Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган брой 25,00

214 Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс и трахея брой 25,00

215 Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум брой 25,00

216
Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в 

коремна кухина
брой 25,00

217 Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган брой 25,00

218
Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и  

хранопровод
брой 25,00

219 Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии брой 25,00

220 Хистобиопсично изследване на две проби от мускул брой 25,00

221 Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор брой 25,00

222 Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система брой 25,00

223 Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии брой 25,00

224 Хистобиопсично изследване на две проби от става брой 25,00

225 Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо брой 25,00

226 Хистобиопсично изследване на две проби от нос брой 25,00

227 Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък брой 25,00

Допълнителни медицински услуги

228 Катетъризация на пикочен мехур брой 20,00

229 Малки рани (до 3 см., повърхностни), първична обработка брой 15,00

230 Малки рани (до 3 см., повърхностни), инцизия и шев брой 20,00

231 Големи рани (над 3 см., повърхностни), първична обработка брой 50,00

232 Големи рани (над 3 см., повърхностни), инцизия и шев брой 40,00

233 Отстраняване на конци-малки рани брой 5,00

234 Отстраняване на конци-големи рани брой 8,00

235 Инцизия на повърхностни гнойници с дренаж брой 25,00

236
Екстракция на повърхностно разположено чуждо тяло под местна 

анестезия
брой 40,00

237 Екстирпация на нокът без шев на нокътно ложе брой 25,00

238 Екстирпация на нокът с шев на нокътно ложе брой 40,00

239 Вторична превръзка брой 10,00

240 Лапароцентеза брой 40,00

241 Торакоцентеза брой 60,00

242 Локално обезболяване—проводна анестезия брой 50,00



243 Ендотрахеална анестезия брой 150,00

244 Спинална анестезия брой 100,00

245 Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол брой 25,10

246 Вземане на назофарингиален секрет брой 15,00

247 Вземане на гърлен секрет брой 15,00

248 Назален провокационен тест с алергени брой 23,40

249 Пункция и аспирация на максиларен синус брой 20,00

250 Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси брой 15,00

251 Ларингостробоскопия; ларингостробография брой 24,00

252
Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на   

варикозни възли
брой 120,00

253 Венозна анестезия брой 100,00

254 Вземане на биопсичен материал от лимфен възел брой 120,00

255
Вземане на материал чрез костно-мозъчна пункция за специализирани 

изследвания
брой 14,00

256 Вземане на биопсичен материал от стомах брой 30,00

257 Диагностична  ендоскопия - фиброгастроскопия брой 70,00

258 Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия брой 100,00

259 Уретроцистоскопия/диагностична/ брой 100,00

260 Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур брой 30,00

261 Уретротомия при стриктура брой 30,00

262 Вземане на биопсичен материал от уретра брой 80,00

263 Вземане на биопсичен материал от простата брой 30,00

264 Вземане на биопсичен материал от пенис брой 80,00

265 Колпоскопия с прицелна биопсия брой 30,00

266
Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната 

шийка,  с изключение на химична каутеризация
брой 30,00

267 Аспирационна ендометриална биопсия брой 20,00

268 Диагностична и терапевтична пункция на стави брой 15,60

269 Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство брой 60,00

270 Инцизия на гръдна жлеза брой 30,00

271 Вземане на биопсичен материал от гърда брой 40,00

272 Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори брой 40,00

273 Трансфонтанелна ехография брой 15,60

274
Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология 

на  плода
брой 30,00

275 Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове брой 30,00

276
Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове;  

доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза
брой 30,00

277 Ехографско изследване на стави при деца брой 30,00

278

Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни с 

трансплантирани органи. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм. Пациенти с   

хипогонадизъм

брой 18,00

279
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на 

радионуклидно  маркирани тромбоцити
брой 22,00

280

Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на 

радионуклидно  маркирани еритроцити – обем циркулираща 

кръв/кинетика на еритроцити

брой 22,00

281

Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от  

морфологични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни 

показатели    за диагноза и определяне на група прогностичен риск при 

болен с левкемия

брой 22,00

282
Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна   

интервенция с анестезия
брой 20,00

283

Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел 

имунохистохимични, имунохимични показатели b -микроглобулин за  

диагноза и определяне на група прогностичен риск при пациент с 

лимфом

брой 22,00

284 Назален провокационен тест с медиатори брой 24,00

285 Индуциране на храчка и нейната обработка брой 8,10

286 Постизометрична релаксация (курс на лечение) брой 10,50



287 Екстензионна терапия (курс на лечение) брой 10,00

288 Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП брой 10,50

289
Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация—курс  

(комплекс дихателни, фонаторни и резонаторни упражнения) 10 сеанса*
брой 24,00

290 Евокирани потенциали брой 17,80

291 Фонетография брой 12,00

292 Назален лаваж и обработка брой 14,00

293
Венозни инфузии на вазоактивни медикаменти при застрашаващи живота  

състояния
брой 20,00

294 Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани* брой 50,00

295 Кожно-алергично тестване брой 7,00

296 Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици брой 7,00

297 Аборт или абразио по  желание на пациентката с пълна анестезия брой 150,00

298 Аборт  по желание с местна анестезия брой 80,00

299 Запис детски сърдечни тонове брой 10,00

300 Препис на биопсичен резултат и аутопсионен протокол брой 10,00

301 Предоставяне на копие на аутопсионен протокол на физически лица брой 20,00

302
Предоставяне на копие на аутопсионен протокол на застрахователни  

компании
брой 50,00

303 Копие от образно изследване - рентген, скенер брой 5,00

304
Издаване на медицински документ, изискващ преглед/ЛКК, протокол МК 

и др./
брой 15,00

305
Такса "Тоалет на покойника" на починал в МБАЛ-Ботевград-ЕООД 

пациент по желание на близките
брой 20,00

306 Такса "Тоалет на покойника" на починал пациент , докаран  отвън брой 30,00

307
Административна такса за сключване на договор за обезвреждане на 

опасни болнични отпадъци
брой 120,00

308
Административна такса за сключване на договор за стерилизация на 

медицински материали
брой 100,00

309 Обезвреждане на опасни болнични отпадъци - кг. кг. 5,30

310 Стерилизация - голям барабан брой 5,00

311 Стерилизация - среден барабан брой 4,00

312 Стерилизация - малък барабан брой 3,00

313 Наем на зала /на ден/   - малка зала брой 50,00

314 Наем на зала /на ден/   - голяма зала брой 100,00

315
Издаване на медицински документ - дубликат епикриза,удостоверение и 

др./
брой 6,00

316 Такса за придружител с осигурено легло /на ден/ брой 10,00

317 Такса за придружител без осигурено легло /на ден/ брой 5,00

Транспорт на пациенти по тяхно или на близките им 

желание

318 -за пределите на гр. Ботевград брой 10,00

319 -за междуселищен транспорт-отиване и връщане км. 1.00лв. на км.

Доплащане,  съгласно чл.24а, ал.1, т.1 от Наредбата за 

осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

320
1.Подобрени битови условия-ВИП стая със самостоятелен санитарен 

възел(важи за здравноосигурени и неосигурени пациенти)
ден 30,00

321

Придружител на пациент във ВИП стая(важи за здравнонеосигурени 

пациенти, при спазване на изискванията по чл.24а, ал.4 и ал.5 от 

Наредбата)

ден 30,00

Доплащане,  съгласно чл.24а, ал.1, т.3 от Наредбата за 

осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

322 Избор на екип 400,00

323 Избор на лекар 250,00

Други такси



324 Линейка с шофьор час 20.00лв. на час

325 Линейка с шофьор и лекар/мед. сестра час 30.00лв. на час

326
Неосигурени пациенти заплащат за оказаната им медицинска помощ при 

хоспитализация по КП, по цени определени с нормативен акт на МС
брой

327

Заплащане на проведеното стационарно лечение при пациенти, които в 

хода му, отказват то да продължи в „МБАЛ-БОТЕВГРАД” ЕООД и по 

собствено желание напускат и търсят друго лечебно заведение                               

Забележка:В случаите на самоволно напускане на пациента от 

отделението, в които не е спазен минималният  болничен престой, но са 

извършени всички основни диагностични и терапевтични/оперативни 

процедури, съгласно диагностично-лечебния алгоритъм и болницата 

отчита частично изпълнение на КП и получава 60/80% от стойността на 

КП, се забранява формирането на цени и доплащане от пациента.

брой

Цената се определя 

като стойността на 

КП /по ценоразписа 

на болницата/ се 

разделя на 

минималния 

болничен престой 

установен в тази КП 

и резултата се 

умножава по 

пролежаните от 

пациента дни.

Клинични пътеки

1
Стационарни грижи при бременност с повишен риск без диагнози с 

кодове О21.1, О36.3, О41.1 и О42.2
брой 554,00

3 Оперативни процедури за задържане на бременност брой 253,00

4 Пеждевременно прекъсване на бременността в условия на спешност

4,1
Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на 

бременността до 13 гест с  вкл в условия на спешност
брой 281,00

4,2
Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на 

бременността над 13 гест с в условия на спешност
брой 396,00

5 Раждане                       

5,1 Нормално раждане брой 1100,00

5,2 Раждане чрез цезарово сечение брой 960.00

6 Грижи за здраво новородено дете брой 340,00

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

степен на тежест
брой 1078,00

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

първа степен на тежест
брой 1317,00

16

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър 

миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално 

лечение

брой 519,00

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

29
Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна 

недостатъчност без механична вентилация
брой 702,00

33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения брой 548,00

38
Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – 

остра екзацербация при лица над 18 г.
брой 767,00

39
Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 

18-годишна възраст
брой 766,00

40
Диагностика и лечение на бронхиална астма:средно тежък и тежък 

пристъп

40,1
Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък 

пристъп при лица над 18-годишна възраст
брой 688,00

Медицинско обезпечаване на обществени прояви(концерти, заснемане на филмови 

продукции, спортни състезания, митинги и др.)

Медицински услуги НЗОК



41
Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични 

заболявания на дихателната система

41,1
Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични 

заболявания на дихателната система при лица над 18 години
брой 506,00

42
Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-

белодробната система

42,1
Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-

белодробната система при лица над 18 години
брой 1049,00

45
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при 

болести на дихателната система
брой 858,00

48
Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст при деца 

над 28-мия ден
брой 1050,00

49
Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст при деца над 28-

мия ден
брой 838,00

50 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

50,1
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при 

лица над 18 год.
брой 882,00

51-1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза брой 2800,00

52 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив

52-1
Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 

18 год.
брой 1492,00

53 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив

53,1
Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 

год.
брой 1597,00

54
Диагностика и специфично лечение на остра и хронична 

демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)

54,1
Диагностика и специфично лечение на остра и хронична 

демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 год.
брой 7854,00

54-2
Диагностика и специфично лечение на остра и хронична 

демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18 год.
брой 9421,00

56

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), 

на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни 

болкови синдроми

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 год

брой 628,00

56-2

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), 

на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни 

болкови синдроми при лица под  18 год

брой 751,00

57

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, 

спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и 

миелити

57-1

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, 

спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и 

миелити при лица над 18 год

брой 2340,00

60

Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на 

предните рога на гръбначния мозък за лечение на пациенти на възраст 

над 18 год

брой 695,00

61
Диагностика и лечение на мултиплена склероза за лечение на пациенти на 

възраст над 18 год
брой 869,00

62 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи

62-1
Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица 

над 18 год
брой 561,00

63 Лечение на епилептичен статус

63-1 Лечение на епилептичен статус при лица над 18 год брой 814,00

64 Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми

64-1
Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при 

лица  над 18 г.
брой 657,00



65 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация

65-1
Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация 

при лица над 18 год
брой 8328,00

66
Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна 

вентилация

66-1
Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна 

вентилация при лица над 18 год.
брой 8680,00

67 Диагностика и лечение на паркинсонова болест брой 294,00

72
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от 

гастроинтестиналния тракт в отделение по хирургия

72-1
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от 

гастроинтестиналния тракт при лица над 18 год  в отделение по хирургия
брой 807,00

74
Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, 

панкреаса и перитонеума в отделение по хирургия

74-1
Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, 

панкреаса и перитонеума при лица над 18 год в отделение по хирургия
брой 1034,00

78 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет

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

години
брой 794,00

84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

84.1
Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при 

лица над 18 год
брой 1166,00

106 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции

106,1
Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 

години
брой 653,00

106,2
Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 

години
брой 778,00

111
Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в 

детската възраст
брой 437,00

113
Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в 

равновесието от периферен и централен тип

113,1

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в 

равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен 

престой 48 часа

брой 242,00

113,2

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в 

равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен 

престой 4 дни

брой 491,00

114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма брой 2653,00

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

127

Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност само за лечение на 

остра венозна недостатъчност (с код на заболяване I180.2) и мигриращ 

тромбофлебит (с код на заболяване I82.1) при лица над 18 год

брой 620,00

141
Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на 

пикочния мехур
брой 1188,00

143 Трансуретрална простатектомия брой 1298,00

144
Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на 

простатната жлеза и нейните усложнения
брой 1364,00

145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища брой 893,00

146
Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата 

система
брой 2970,00

147 Оперативни процедури върху мъжка полова система брой 721,00

148
Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и 

сложност
брой 3014,00



149
Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и 

сложност
брой 1372,00

150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината брой 786,00

152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища брой 620,00

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

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

и сложност
брой 2789,00

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

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 

/лечението на пациенти на възраст под 18 год е само в условия на 

спешност

брой 640,00

160 Нерадикално отстраняване на матката в условията на спешност брой 1232,00

162
Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на 

болестни изменения на женските полови органи в условията на спешност
брой 935,00

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни 

изменения или инвазивно изследване на женските полови органи в 

условията на спешност и без код 71.71(35533-00) при деца под 9-годишна 

възраст

брой 411,00

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на 

урината при жената в условията на спешност и без код 70.79(35573-00) 

при деца под 9-годишна възраст

брой 970,00

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен 

и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход в условия на 

спешност

брой 565,00

171
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и 

много голям обем и сложност, при лица над 18 години
брой 3564,00

173
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден 

обем и сложност, при лица над 18 години
брой 2290,00

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

брой 3251,00

177
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и 

сложност, при лица над 18 години
брой 1340,00

179 Оперативни процедури върху апендикс брой 822,00

180
Хирургични интервенции за затваряне на стома за лечение на пациенти 

на възраст над 18 год
брой 803,00

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

182
Оперативни процедури при хернии / лечението на пациенти на възраст 

под 18 год е само в условия на спешност/
брой 803,00

183
Оперативни процедури при хернии с инкарцерация/ лечението на 

пациенти на възраст под 18 год е само в условия на спешност/
брой 891,00

184
Конвенционална холецистектомия/ лечението на пациенти на възраст под 

18 год е само в условия на спешност/
брой 1386,00

185
Лапароскопска холецистектомия/ лечението на пациенти на възраст под 

18 год е само в условия на спешност/
брой 1133,00

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища/ 

лечението на пациенти на възраст под 18 год е само в условия на 

спешност/

брой 2750,00

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест/ 

лечението на пациенти на възраст под 18 год е само в условия на 

спешност/

брой 1846,00

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден 

обем и сложност/ лечението на пациенти на възраст под 18 год е само в 

условия на спешност/

брой 2024,00

191 Оперативни процедури върху далака

191,1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години брой 1320,00



191,2
Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години , за кодове 

на процедури 41.43/30596-00/ и 41.5/30597-00/ само при спешни случаи
брой 1738,00

192
Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-

реконструктивни операции за лечение на пациенти на възраст над 18 год
брой 1375,00

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-

4 N 0-2 M 0-1, без кодове 92.21/15000-00/ и 92.29/90764-01/ за лечение на 

пациенти на възраст над 18 год

брой 1782,00

194
Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия за 

лечение на пациенти на възраст над 18 год
брой 391,00

195
Оперативно лечение при остър перитонит за лечение на пациенти на 

възраст над 18 год
брой 2659,00

196
Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси за лечение на 

пациенти на възраст над 18 год
брой 1889,00

197
Консервативно лечение при остри коремни заболявания за лечение на 

пациенти на възраст над 18 год и без код К 65.0
брой 847,00

199
Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени  и 

доброкачествени новообразувания

199,1
Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания 

за лечение на пациенти на възраст над 18 год
брой 701,00

199,2
Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени 

новообразувания за лечение на пациенти на възраст над 18 год
брой 357,00

202
Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със 

среден обем и сложност за лечение на пациенти на възраст над 18 год
брой 988,00

203
Хирургично лечение при надбъбречни заболявания за лечение на 

пациенти на възраст над 18 год
брой 1938,00

204
Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение за лечение на 

пациенти на възраст над 18 год
брой 4290,00

205
Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение за лечение на 

пациенти на възраст над 18 год
брой 1729,00

208
Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни 

травми за лечение на пациенти на възраст над 18 год
брой 478,00

209
Хирургично лечение при травма на главата за лечение на пациенти на 

възраст над 18 год
брой 1244,00

216
Спешни състояния в гръдната хирургия за лечение на пациенти на 

възраст над 18 год
брой 720,00

232
Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и 

до 3 % при деца
брой 638,00

235
Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури 

(измръзване)
брой 638,00

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на 

исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за 

здравето

брой 61,00

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни 

интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни 

проблеми за здравето

брой 92,00

257
Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при 

персистиращо/хронично/вегетативно състояние
брой 116,00

258
Физикална тeрапия и рехабилитация при родова травма на централна 

нервна система
брой 50,00

259
Физикална тeрапия и рехабилитация при родова травма на периферна 

нервна система
брой 50,00

260 Физикална тeрапия и рехабилитация при детска церебрална парализа брой 79,00

261
Физикална тeрапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания 

и спинална мускулна атрофия
брой 495,00

262
Физикална тeрапия и рехабилитация на болести на централна нервна 

система
брой 597,00

263
Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна 

система
брой 391,00



264
Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на 

миокарда и след оперативни интервенции
брой 564,00

265
Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен 

апарат
брой 391,00

999
Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена 

амбулаторна процедура
брой 126,00

Амбулаторни процедури

1,1 Хрониохемодиализа брой 170,00

2 Перитонеална диализа с апарат брой 130,00

3 Перитонеална диализа без апарат брой 93,00

4
Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и 

химиотерапия
брой 182,00

11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика брой 91,00

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

26 Амбулаторни хирургични процедури брой 90,00

28 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви брой 25,00

29 Поетапна вертикализация и обучение в ходене брой 100,00

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

34
Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния 

тракт за лечение на пациенти на възраст над 18 год
брой 120,00

Клинични процедури

1 Диализно лечение при остри състояния брой 170,00


