
ЕИК: 115532049

Пациент НЗОК МЗ

II.
УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ РЕВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

1 Ставна ехография бр. 50,00
2 Ставна пункция бр. 50,00
3 Ставна пункция под ехографски контрол бр. 30,00
4 Ехография на коремни органи бр. 40,00
5 Остеодензитометрия бр. 50,00
6 Ставна ехография бр. 20,00
7 Пулстерапия бр. 100,00
8 Блокада с лидокаин бр. 20,00

II. УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ АГ ОТДЕЛЕНИЕ
1 КП №1 бр. 500,00
2 КП №2 бр. 1000,00
3 КП №3 бр. 300,00
4 КП №4.1 бр. 300,00
5 КП №4.2 бр. 500,00
6 КП №5 бр. 750,00
7 КП №160 бр. 1100,00
8 КП №161 бр. 1100,00
9 КП №162 бр. 770,00

10 КП №163 бр. 350,00
11 КП №164 бр. 806,00
12 КП №165 бр. 500,00
13 КП №166 бр. 770,00
14 КП №167 бр. 2200,00
15 КП №169 бр. 1500,00
16 КП №170 бр. 6800,00
17 КП №84 бр. 500,00

Други услуги
Лапароскопия бр. 500,00
Лпароскопски асистирана хистеректомия бр. 900,00
Избор на лекар 500,00
Избор на екип 900,00
ВИП стая нормално раждане за престой 100,00
ВИП стая след оперативно родоразрешение за престой 200,00
ВИП стая Гинекология за престой 200,00
ВИП стая след абразио за престой 100,00
Обезболяване на раждането бр. 120,00
Гинекологичен преглед бр. 20,00
УЗД бр. 30,00
NST бр. 30,00
Аборт по желания бр. 120,00
Поставяне на спирала бр. 50,00
Сваляне на спирала бр. 50,00

Код от 
информацион
ната систама 

на ЛЗ

Наименование на услугата

Мерна 
единица

(ден, брой 
и др.) 

Цена, заплащана от:

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от:

Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив АД

(наименование на лечебното заведение)



Превръзка със собствен консуматив на пациента бр. 20,00
Издаване на дубликат на епикриза или болничен лист бр. 5,00

I. УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНЕ В ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ
1 Консултативен преглед от началник на отделение с научна степен бр. 50,00
2 Консултативен преглед от лекар със специалност бр. 40,00
3 Консултативен преглед от лекар без специалност бр. 30,00
4 Абдоминална ехография бр. 50,00
5 Леглоден във ВИП стая ден 50,00
6 Еднократна такса за стая с подобрени битови условия на легло за престой 40,00
7 Венозна инжекция бр. 10,00
8 Мускулна инжекция бр. 5,00
9 Вземане на кръв бр. 10,00

10 Инфузия /система/ бр. 20,00
ІІ. УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОТДЕЛЕНИЕ ПО 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
1 Видеогастроскопия бр. 85,00
2 Видеосигмоидоскопия бр. 90,00
3 Ректороманоскопия бр. 40,00
4 Видеоколонскопия бр. 135,00
5 Полипектомия+ендоскопия бр. 170,00
6 Интравенозна анестезия бр. 60,00
7 Ехография на коремни органи бр. 50,00
8 Коремна парацентеза бр. 30,00
9 Контрастна усилена ехография - без контраст бр. 90,00

11 При вземане на биопсичен материал бр. 20,00
12 Консултация с лекар със специалност бр. 40,00
13 Консултация с лекар без специалност бр. 30,00
14 Издаване на копие от документи (епикризи и др.) бр. 3,00

ІІ. УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ
1 Консултативен преглед от Началник отделение бр. 40,00
2 Консултативен преглед от лекар със специалност бр. 30,00
3 ЕКГ стандартно разчитане бр. 7,00
4 Ехография на ПОС бр. 40,00
5 Поставяне на периферен венозен катетър (абокат) бр. 10,00
6 Поставяне на периферен венозен катетър (абокат) с реанимация бр. 20,00
7 Поставяне на ПУК /жена / бр. 5,00
8 Поставяне на ПУК /мъж/ бр. 15,00
9 Коремна пункция бр. 40,00

10 Плеврална пункция бр. 40,00
11 Венозна инжекция бр. 8,00
12 Мускулна инжекция бр. 5,00
13 Подкожна инжекция бр. 3,00

ІІ. УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОТДЕЛЕНИЕ ПО 
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

1 Консултативен преглед от началник отделение бр. 60,00
2 Консулт. преглед от ординатор със специалност бр. 50,00
3 Ехография на щитовидна жлеза бр. 35,00
4 Поставяне на периферен венозен катетър /абокат/ бр. 10,00
5 ЕКГ бр. 15,00
6 ЕКГ с разчитане бр. 25,00
7 Определяне на кръвна захар с глюкомер бр. 5,00
8 Определяне на в-кетони в кръвта бр. 10,00
9 Определяне на кетони в урината бр. 5,00

10 Венозна инжекция бр. 10,00
11 Мускулна инжекция бр. 5,00
12 Подкожна инжекция бр. 5,00
13 Препис от документи (епикризи и др.) бр. 5,00

ІІ. УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

1 Консултативен преглед от началник отделение бр. 50,00



2 Консултативен преглед от лекар със специалност бр. 40,00
3 Консултативен преглед от специализант бр. 30,00
1 Плеврална пункция бр. 100,00
2 Фибробронхоскопия бр. 200,00
3 Спирометрия бр. 50,00
4 ЕКГ бр. 10,00
5 Поставяне на венозен път /абокат/ бр. 10,00
6 Провеждане на инфузионна терапия бр. 10,00
7 Поставяне на венозна инжекция бр. 8,00
8 Поставяне на мускулна инжекция бр. 5,00
9 Поставяне на подкожна инжекция бр. 5,00

10 Скарификацион проба с отчитане бр. 10,00
11 Вземане на венозна кръв за изследване бр. 10,00

ІІ. УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОТДЕЛЕНИЕ ЗА НЕДОНОСЕНИ И 
НОВОРОДЕНИ ОТДЕЛЕНИЕ

1 Консултативен преглед от Нач. отделение бр. 40,00
2 Консулт. преглед от лекар със специалност бр. 30,00
3 Консултативен преглед от лекар без специалност бр. 20,00
4 Трансфонтанелна ехография бр. 30,00
5 Поставяне на периферен венозен катетър /абокат/ бр. 10,00
6 Венозна инжекция бр. 8,00
7 Мускулна инжекция бр. 5,00
8 Подкожна инжекция бр. 3,00
9 Венепункция /вземане на кръв за изследване/ бр. 10,00

10 Витамин "К" профилактика ІІІ прием на 1 месец бр. 2,00
11 Антропометрия на бебе /тегло, ръст, об.на глава/ бр. 10,00
12 Леглоден ден 60,00
13 Ползване на семейна ВИП стая до 4 дни 100,00
14 Ползване на семейна ВИП стая за повече от 5 дни 200,00
15 Издаване на преписи от документи /епикриза и др./ бр. 5,00

ІІ. УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕРВНИ 
БОЛЕСТИ

1 Преглед от началник отделение бр. 50,00
2 Преглед от лекар със специалност бр. 40,00
3 Преглед от лекар без специалност бр. 30,00
1 Електро-миография /ЕМГ/ бр. 40,00
2 Електро-енцефалография /ЕЕГ/ бр. 40,00
3 Доплерсонография бр. 40,00
4 Неврологично изследване бр. 40,00

VІ. УСЛУГИ,  ИЗВЪРШВАНИ В ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО 
КАРДИОЛОГИЯ

1 Консултативен преглед от Нач. отделение бр. 50,00
2 Консулт. преглед от ординатор със специалност бр. 40,00
3 Преглед с ЕКГ бр. 30,00
4 Холтер ЕКГ бр. 50,00
5 Холтер РР бр. 30,00
6 ВЕТ/Тредмил бр. 50,00
7 ЕХОКГ бр. 50,00
8 Диагностика на обструктивна сънна апнея бр. 70,00
9 ЕКГ с разчитане бр. 7,00

10 Интравенозна манипулация бр. 10,00
11 Субкутанна и мускулна манипулация бр. 5,00
12 Индекс рамо-ръка (ABI) бр. 20,00
13 Импеданс на мастна тъкан бр. 10,00
14 Болнична стая със самостоятелен санитарен възел, ползване на 

телевизор ден 20,00
15 Хотелска част при ползване на стая с луксозно обзавеждане/за 

денонощие 50,00
16 Издаване на преписи от документи /епикриза, БЛ и др./ бр. 20,00

КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ



I. ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ
1 Консултативен преглед при проф.Шишков бр. 100,00
2 Консултативен преглед от лекар със специалност бр. 50,00
3 Препис на документи бр. 10,00

Забележка: Консултативния преглед включва: анамнеза, обективно 
изследване, ехография, разчитане на готови параклинични изследвания

ІІ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ
Манипулации и диагностични процедури

1. Ехография на коремни органи бр. 50,00
2. Цистоскопия бр. 200,00
3. Поставяне на периферен венозен катетър /абокат/ бр. 30,00
4.

Поставяне на абокат с реанимация бр.

50.00+
консумат
ив

5.

Поставяне на цистофикс бр.

100.00+
консумат
ив

6.

Поставяне катетър на жена бр.

30.00+
консумат
ив

7.

Поставяне катетър на мъж бр.

40.00+
консумат
ив

8.

Венозна инжекция бр.

30.00+
консумат
ив

9.

Мускулна инжекция бр.

20.00+
консумат
ив

10.

Подкожна инжекция бр.

20.00+
консумат
ив

11. Превръзка на оперативна рана бр. 40,00
12. Сваляне конци от оперативна рана бр. 50,00
13. Сваляне на ПУК бр. 10,00

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

I. ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ
1 Първичен преглед 30,00
2 Вторичен преглед 15,00
Забележка: За консултативен преглед се счита и разчитането на 
снимки от апаратурата по Образна диагностика /Рентген, Скенер, 
Ехограф/, разчитането на биопсични препарати, намазки и др. 

ІІ. УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И 
ТРАВМАТОЛОГИЯ

1 Лечебна ставна пункция на ТБС бр. 50,00
2 Лечебна ставна пункция на колянна става бр. 30,00
3 Лечебна пункция на раменна става бр. 30,00
4 Рентгенография на раменен пояс бр. 20,00
5 Рентгенография на таз бр. 25,00
6 Рентгенография на таз на лица под 18г. бр. 15,00
7 Рентгенография на част от гръбначен стълб бр. 25,00
8 Графии на костите на крайниците в две проекции бр. 25,00
9 Рентгенография на тазобедрена става бр. 20,00

10 Поставяне на гипсова шина на долен крайник бр. 50,00
11 Поставяне на гипсова превръзка: бр.

гипсов ръкав бр. 100,00
гривнена става /локо типико/ бр. 60,00
гипсова обувка бр. 60,00



гипсов ботуш бр. 100,00
гипсов крачол бр. 130,00

12 Поставяне на гипсова лонгета бр. 30,00
13 Малка хирургична интервенция /до 2см./ бр. 60,00
14 Средна хирургична интервенция /над 2см./ бр. 80,00
15 Голяма хирургична интервенция /над 5см./ бр. 100,00
16 Инцизия на гнойник бр. 60,00
17 Вадене на нокът бр. 50,00
18 Вадене на чуждо тяло бр. 50,00
19 Вътреставна манипулация бр. 30,00
20 Сваляне на конци бр. 15,00
21 Сваляне на гипс бр. 20,00
22 Превръзка с консумативи от ЛЗ бр. 10,00
23 Включване на система с консумативи на пациента бр. 10,00
24 Мускулна инжекция бр. 5,00
25 Венозна манипулация бр. 10,00
26 Монтиране на уретрален катетър бр. 30,00

ІІ.
УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ

1 Пълен системен оглед на окото и очните придатъци бр. 40,00
2 Изследване на двойни образи бр. 20,00
3 Екзофталмометрия по Хертел бр. 10,00
4 Компютърна периметрия бр. 30,00
5 Тонометрия по Маклаков бр. 10,00
6 Гониоскопия бр. 30,00
7 А-scan ехография бр. 30,00
8 Ехобиометрия и кератометрия бр. 50,00
9 Фундобиомикроскопия бр. 30,00

10 Фундоскопия бр. 15,00
11 Биомикроскопия бр. 20,00
12 Промивка на слъзни пътища по Анел бр. 30,00
13 Медицински свидетелства бр. 10,00
14 Изваждане на чуждо тяло бр. 25,00
15 Сваляне на конци - кожни бр. 15,00
16 Сваляне на конци - роговични бр. 15,00
17 Субконюнктивална инжекция бр. 10,00
18 Парабулбарна инжекция бр. 20,00
19 Ретробулбарна инжекция бр. 30,00
20 Венозни вливания бр. 10,00
21 Мускулна инжекция бр. 8,00
22 Електроепилация бр. 135,00

ОТДЕЛЕНИЕТО ПО УНГ БОЛЕСТИ бр.
I. ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ бр.

1 Консултативен преглед от Нач. отделение бр. 60,00
2 Консулт. преглед от лекар 50,00

ІІ. УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОТДЕЛЕНИЕТО ПО УНГ 
БОЛЕСТИ

1. Аудиометрия бр. 50,00
2. Обработка на рана бр. 150,00
3. Промивка на ухо бр. 100,00
4. Сваляне на носна тампонада и конци бр. 100,00
5. Тонзилектомия бр. 1300,00
6. Аденотомия бр. 1000,00
7. Инцизия на перитонзиларен абсцес бр. 450,00
8. Полипектомия на носни полипи бр. 2900,00
9 Мирингоптомия бр. 750,00

10 Каутеризация на носни конхи /септум/ бр. 850,00
11 Конхотомия бр. 1200,00
12 Септопластика бр. 1900,00
13 Козметична операция на нос цялостна/частична бр. 3600,00



14 Козметична операция на нос частична бр. 2800,00
15 Ендоназална ендоскопска синус хирургия едностранна бр. 1800,00
16 Ендоназална ендоскопска синус хирургия двустранна бр. 3500,00
17 Дахриоцисториностомия /отпушване на слъзни канали през носа/ бр. 1600,00
18 Пункция на максиларен синус бр. 350,00
19 Микроскопична операция на ларинкс бр. 1300,00
20 Тимпанометрия бр. 80,00
21 Електронистагмограма бр. 400,00
22 Продухване по Полицер бр. 80,00
23 Пневмомасаж по Зигле бр. 80,00
24 Акуметричен тест за слух бр. 80,00
25 Статокинетични и координационни проби бр. 150,00
26 Пластика на уши бр. 2500,00
27 Пластика на уши едностранно бр. 1300,00
28 Тимпанопластика бр. 1800,00
29 Мастоидектомия бр. 3200,00
30 Изготвяне на протокол за слухов апарат бр. 50,00

ІІ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
1. Първична обработка на малка рана бр. 40,00
2. Некректомия и шев на малка рана бр. 80,00
3. Първична обработка на голяма рана бр. 80,00
4. Некректомия и шев на голяма рана бр. 120,00
8. Ектирпация на нокът бр. 50,00
9. Консултативен преглед от началник на отделение бр. 40,00

10. Консултативен преглед от ординатор със специалност бр. 30,00
11. Поставяне на периферен венозен катетър (абокат) бр. 15,00
12. Поставяне на периферен венозен катутър (абокат) - с реанимация бр. 25,00
13. Коремна пункция бр. 30,00
14. Плеврална пункция бр. 40,00
15. Поставяне на ПУК (жена) бр. 15,00
16. Поставяне на ПЕК (мъж) бр. 20,00
17. Венозна инжекция бр. 10,00
18. Мускулна инжекция бр. 8,00
19. Подкожна инжекция бр. 5,00
20. Леглоден във ВИП стая ден 50,00
21. ВИП стая за цял оздравителен период 200,00
22. Препис от документи бр. 3,00

I. ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ ПРИЕМЕН КАБИНЕТ НА 
ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ

1 Консултативен преглед от хабилитиран специалист бр. 70,00
2 Преглед от хабилитиран специалист с ЕХО КГ бр. 100,00
3 Преглед от специалист бр. 60,00
4 Преглед от специалист с ЕХО КГ бр. 80,00
5 Преглед от специализант бр. 40,00
6 Преглед от специализант с ЕХО КГ бр. 65,00
7 Депозит за неосигурени планови пациенти бр. 500,00
8 ЕХО КГ цялостно бр. 50,00
9 Ехография на съдове бр. 30,00

10 Амбулаторна ЕКГ изследване /Холтер/, с разчитане бр. 50,00
11 Амбулаторно АН проследяване /Холтер/, с разчитане бр. 40,00
12 Работна проба с разчитане бр. 50,00
13 Повторен преглед бр. 25,00
14 ЕКГ бр. 15,00

ІІ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ ПО 
КРАДИОЛОГИЯ
ИЗБОР НА ЕКИП/КП

1 Лекуващ лекар 50,00
2 Избор на лекар за контролен преглед 25,00
3 Инвазивна диагностика КП №17 и КП №25 100,00
4 Интервенционална процедура КП №№20, 26, 28 300,00



5 ВИП стая на вечер 40,00
6 ВИП стая с две легла на вечер 80,00

ОАИЛ
I. ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ
1 Консултативен преглед от Нач. отделение бр. 60,00
2 Консулт. преглед от ординатор със специалност бр. 50,00
3 Леглоден ден 50.00
4 Леглоден ВИП стая ден 60.00
5 Леглоден в интензивен сектор ден 100.00
6 Леглоден постоперативно в ОАРИЛ ден 150.00
8 Издаване на преписи от документи /епикриза и др./ бр. 5,00

Забележка: Консултативния преглед включва: анамнеза, обективно 
изследване, ехография, разчитане на готови параклинични изследвания

ІІ.
УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОТДЕЛЕНИЕТО ПО 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАЦИЯ И ИНТЕНЗИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ

1 Краткотрайна венозна анестезия бр. 60.00
2 Спинална анестезия бр. 120,00
3 Епидурална анестезия бр. 200,00
4 Ендотрахеална анестезия - за първия час бр. 100,00
5 Ендотрахеална анестезия - за всеки следващи 30 мин. бр. 30.00

6 Поставяне  на централен венозен катетър по Zeldinger за хрониодиализа бр. 80,00

ІІ. УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИОНАЛНА 
ДИАГНОСТИКА

3 Велоергометричен тест бр. 35,00
4 Ехокардиография бр. 40,00
5 Функционално изследване на дишането бр. 15,00

І. УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В РЕНТГЕНОВО ОТДЕЛЕНИЕ
1 Рентгенография - череп - фас и профил бр. 30.00
2                                  - околоносни кухини бр. 15.00
3                                  - сегменти от гръбначен стълб - фас и профил бр. 40.00
4                                  - таз бр. 25.00
5                                  - бедрена кост - фас и профил бр. 30.00
6                                  - подбедрица - фас и профил бр. 30.00
7                                  - раменна става бр. 15.00
8                                  - предлакетница - фас и профил бр. 30.00
9 - лакетна става - фас и профил бр.
10                                  - китка - фас и профил бр. 30.00
11 - длан - фас и профил бр. 30.00
12 - глезенна става - фас и профил бр. 30.00
13 - таз, става бр. 15.00
14                                  - стъпало - фас и профил бр. 30.00
15                                  - бял дроб бр. 20.00
16 - корем бр. 20.00
17 Контрастно изследване на хранопровод, стомах бр. 50.00
18 Контрастно изследване на тънки черва бр. 70.00
19 Иригоскопия /графия бр. 70.00
20 Венозна урография бр. 80.00

21
Ретроградни контр. изследвания /уретро-, цисто-, пиелографии/ - 
контрастните вещества се закупуват от пациента

бр. 60.00

22 Фистулография, дуктография бр. 40.00
23 ЕРСР /RCP/ бр. 80.00
24 ХСГ бр. 60.00
25 Прездренажна холангиография бр. 40.00
26 Манипулации под рентгенов контрол бр. 30.00

Забележка: Контрастните материи за перорално и венозно 
приложение не са включени в посочените цени

бр.

бр.



ХІІІ. КОМПЮТЪР-ТОМОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ бр.
1 КАТ - глава - без КМ бр. 90.00
2 КАТ - глава - с КМ бр. 180.00
3 КАТ - шийни прешлени бр. 90.00
4 КАТ - торакални прешлени бр. 90.00
5 КАТ - лумбални прешлени бр. 90.00
6 КАТ - крайници бр. 90.00
7 КАТ - стави бр. 90.00
8 КАТ - на бял дроб бр. 105.00
9 КАТ - коремни органи бр. 105.00
10 КАТ - коремни органи с КМ бр. 210.00
13 КАТ - малък таз - без КМ бр. 100.00
14 КАТ - малък таз - с КМ бр. 200.00

Забележка: С КМ означава, че изследването се провежда след 
интравенозна апликация на контрастна материя, закупена от 
пациента

ІІ. УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОТДЕЛЕНИЕТО ПО КЛИНИЧНА 
ПАТОЛОГИЯ

1 Консултативен преглед от началник на отделение бр. 30,00
2 Изготвяне на материал от пункционна биопсия: тънкоиглена и с иглата 
на Менгини от всички органи и тъкани - един парафинов блок, с 
еталиране 2-5 среза на 1 стъкло

бр.
20,00

3 Материал от четкови или щипкови биопсии от областта на: 
респираторния, гастро-интестиналния, урогениталния тракт и др. - един 
парафинов блок с еталирани 2-5 среза на 1 стъкло

бр.
20,00

4 Материал от инцизионни амбулатирони биопсии от всички органи и 
тъкани един парафинов блок с еталиране 2-5 среза на 1 стъкло

бр.
20,00

5 Спешно /гефрирно/ изследване на оперативен материал от всички 
видове тъкани и органи - 1 материал с необходимия брой срези

бр.
40,00

6 Хистохимично изследване на всички видове биопсичен материал - 1 
параф. блок с 1 стъкло 2 - 4 среза

бр.
50,00

7 Предоставяне на аутопсионна зала и инструментариум срещу заплащане 
за извършване на аутопсии на починали от други болници от 8,00 ч. до 
13,00 ч., като транспорта до и от просектурата са отговорнотс и сметка 
на ползващия услугата

бр.

7,1 С използване на обдуцент и санитар от друго здравно заведение, 
обработка на материалите (хистологична), като унищожаването на 
биологичните отпадъци е за светка на "УМБАЛ - Пловдив" АД

бр.
180,00

7,2 С ползване при горните условия и услугите на наш санитар бр. 200,00
8 Аутопсия на трупа на починалия с хистологична обработка и оформяне 
на документацията, унищогаване на биологичните отпадъци, извършени 
от екипа на "УМБАЛ - Пловдидв" АД, като транспорта до и от 
просектурата е за сметка  и отговрност на здравното заведение пилзващо 
услугата

бр.

400,00
Справки и здаване на препис от фиш с хистологичен резултат бр. 5,00
Забележка: Ако в хода на биопсичната диагностика се налага 
изработване на допълнителни препарати и серийни срези, същите 
подлежат на допълнително остойностяване

ІІ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОТДЕЛЕНИЕТО ПО СЪДЕБНА 
МЕДИЦИНА

1. Освидетелстване на живо лице бр. 20,00
2. Престой на труп в камера за ден 20,00
3 Съдебно-медицинска аутопсия по желание на близките бр. 240,00

4. Издаване на дубликат от съдебно-медицинска аутопсия бр. 20,00
5 Балсамация на труп 1200,00

ІІ. УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ФИЗИКАЛНА 
И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

А Инхалации
1 Индивидуални инхалации с ултразвуков генератор бр. 8,00

Б Кинезитерапевтични процедури



1 Групова лечебна гимнастика бр. 8,00
В Индивидуални кинезитерапевтични процедури

1 Общоукрепваща гимнастика бр. 8,00
2 Аналитична гимнастика бр. 10,00
3 Лечебна гимнастика със специализирани методики бр. 10,00
4 Екстензионна терапия бр. 8,00
5 Мануална мобилизация на периферни стави бр. 10,00

Г Масажни процедури
1 Масаж /мануален/ на цялото тяло бр. 30,00
2 Частичен масаж / крайници, гръб, яка и др./ бр. 15,00
3 Масаж със специализирани техники, вкл. акупресура, зонотерапия бр. 15,00
4 Лимфодренаж бр. 10,00

Д Електротерапия
1 Терапия с високочестотни ел. магн. вълни на поле бр. 8,00
2
Процедури с нискочестотни /средночестотни/ токове, вкл. електрофореза бр. 10,00

3 Електростимулации /електрогимнастика/ на паретични и хипотрофични 
мускули бр. 12,00

4 Процедури с токове на Д,Арсонвал бр. 8,00
5 Ултразвук на поле бр. 8,00
6 Ултразвук на цял гръбначен стълб бр. 16,00
7 Криоелектрофореза бр. 10,00
8 Електродиагностика бр. 15,00

Е Светлиннолечебни процедури
1 Облъчвания със солукс, общи и еритемни УВЛ облъчвания и др. бр. 8,00
2 Снемане и отчитане на биодоза бр. 6,00
3 Лазертерапия на кожни повърхности бр. 15,00

Ж Рефлексотерапевтични процедури
1 Класическа акупресура бр. 15,00
2 Акупунктура с мокса или лазер бр. 15,00
3 Електроакупунктура бр. 15,00
Забележка: Медикаментите необходими за извършване на някои 
процедури се закупуват от пациента

ІІ. УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ МИКРОБИОЛОГИЧНА 
ЛАБОРАТОРИЯ

1 Вземане на материал за микробиологично изследване бр. 3,00
2 Директна микроскопия бр. 6,00
3 Носен секрет бр. 15,00
4 Гърлен секрет бр. 15,00
5 Храчка бр. 15,00
6 Уретрален секрет бр. 15,00
7 Простатен секрет бр. 15,00
8 Еякулат бр. 15,00
9 Цервикален секрет бр. 15,00

10 Вагинален секрет бр. 15,00
11 Очен секрет бр. 15,00
12 Ушен секрет бр. 15,00
13 Раневи секре бр. 15,00
14 Урина бр. 15,00
15 Копрокултура  

Ешерихия коли бр. 12,00
Салмонела бр. 10,00
Шигела бр. 10,00
Чревен стафилокок бр. 15,00
Кандида бр. 15,00

16 Серологични изследвания
С реактивен протеин /CRP/ бр. 10,00
AST бр. 10,00
RF бр. 10,00

17 Посявка за гъбички бр. 15,00



18 Антибиограма бр. 10,00
19 Хемокултура ВАСТЕС аеробна+анаеробна бр. 40,00
20 Високоспециализирано медико-диагностично изследване "Полимеразна 

верижна реакция за доказване на COVID-19" за служители на ЛЗ, в т.ч. 
/съпруг, съпруга, деца, майка, баща/ бр. 50,00

21 Високоспециализирано медико-диагностично изследване "Полимеразна 
верижна реакция за доказване на COVID-19" за мед.специалисти, 
неработещи в ЛЗ бр. 70,00

22 Високоспециализирано медико-диагностично изследване "Полимеразна 
верижна реакция за доказване на COVID-19" за всички останали, 
желаещи да се изследвата бр. 100,00

23 За семйства и групи над 3(три) лица бр. 80,00
24 Бърз антигенен тест за COVID-19 бр. 35,00

УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
1                  МАНИПУЛАЦИИ

1,1 Вземане на венозна  кръв бр. 3,00
1,2 Вземане на периферна  кръв бр. 2,00

2 ХЕМАТОЛОГИЧНИ  И ЦИТОЛОГИЧНИ   ИЗСЛЕДВАНИЯ
2,1 Пълна кръвна картина(ПКК)- автоматично без ДКК бр. 5,00
2,2 Пълна кръвна картина (ПКК)-автоматично  с ДКК бр. 6,50
2,3 Диференциална  кръвна картина (ДКК)-визуално-микроскопски бр. 7,00
2,4 Ретикулоцити бр. 5,00
2,5 Морфология на еритроцити-,визуално- мкроскопски бр. 7,00
2,6 LE -клетки бр. 7,00
2,7 Базофилно пунктирани еритроцити бр. 5,50
2,8 Броене на тромбоцити по Фонио бр. 5,50
2,9 Скорост на утаяване на еритроцити  (СУЕ)-апаратно бр. 3,00

2,10 Кръвно –газов анализ (КГА) бр. 10,00
3               КЛИНИЧНА  ХИМИЯ

3,1 Гликиран хемоглобин –HbA1c % бр. 12,00
3,2 Глюкоза бр. 3,00
3,3 Урея бр. 3,00
3,4 Креатенин бр. 3,00
3,5 Пикочна киселина бр. 3,00
3,6 Общ белтък бр. 3,00
3,7 Албумин бр. 3,00
3,8 Билирубин-общ бр. 3,00
3,9 Билирубин-директен бр. 3,00
3,1 Холестерол бр. 3,00

3,11 Триглицериди бр. 3,00
3,12 HDL-холестерол бр. 6,00
3,13 LDL-холестерол бр. 6,00
3,14 Липиден профил (холестерол,HDL-:LDL-холестерол,триглицериди) бр. 14,00
3,15 AСAT бр. 3,00
3,16 AЛAT бр. 3,00
3,17 ГГТ бр. 3,00
3,18 ЛДХ бр. 3,00
3,19 СК бр. 3,00

3,2 СК-МВ бр. 8,00
3,21 Алкална  фосфатаза бр. 3,00
3,22 Алфа-амилаза бр. 3,00
3,23 Липаза бр. 5,00
3,24 Осмоларитет - изчислен бр. 10,00

4          ЕЛЕКТРОЛИТИ  И ОЛИГОЕЛЕМЕНТИ
4,1 Натрий( Na+) бр. 4,00
4,2 Калий(К+) бр. 4,00
4,3 Хлориди (CL-) бр. 4,00
4,4 Комплексно- Натрий (Na+)и Калий(K+) бр. 6,00
4,5 Общ калций бр. 4,00



4,6 Йонизиран  калций (Ca++) бр. 5,00
4,7 Магнезий (Mg) бр. 4,00
4,8 Неорганичен фосфор (P) бр. 4,00
4,9 Желязо (Fe) бр. 5,00

4,10 ТЖСК бр. 6,00
5               КРЪВОСЪСИРВАНЕ

5,1 Протромбиново време (PT) бр. 4,00
5,2 Протромбиново време (INR) бр. 8,00
5,3 APTT бр. 4,00
5,4 Фибриноген бр. 5,00
5,5 Д-Димер бр. 12,00
5,6 Тромбиново време бр. 8,00
5,7 Антитромбин бр. 12,00

6          ФУНКЦИОНАЛНИ   ИЗСЛЕДВАНИЯ
6,1 Кръвно- захарен профил- трикратен бр. 6,00
6,2 Кръвно-захарен профил- четирикратен бр. 7,00
6,3 Кръвно- захарен профил- разширен ( шесткратен) бр. 12,00
6,4 ОГТТ бр. 6,00
6,5 ОГТТ  с инсулинови нива бр. 50,00
6,6 Креатининов клирънс бр. 10,00

7             СЪРДЕЧНИ МАРКЕРИ
7,1 Високочувсвителен Тропонин  I бр. 15,00
7,2 BNP бр. 25,00
7,3 BNP + Високочувствителен Тропонин бр. 35,00

8     МАРКЕРИ НА ВЪЗПАЛЕНИЕТО  И СПЕЦИФИЧНИ  
ПРОТЕИНИ

8,1 CRP бр. 7,00
8,2 RF-Ревматоиден  фактор бр. 9,00
8,3 ASO- Антистрептолизин бр. 9,00
8,4 Прокалцитонин бр. 30,00
8,5 Хомоцистеин бр. 25,00

9            МЕТАБОЛИТНИ МАРКЕРИ
9,1 Инсулин бр. 18,00
9,2 С-Пиптид бр. 18,00
9,3 Витамин Д бр. 30,00
9,4 Фолиева киселина бр. 18,00
9,5 Витамин  В 12 бр. 18,00
9,6 Феритин бр. 18,00
9,7 Трансферин бр. 12,00
10              ТИРЕОИДНИ   ХОРМОНИ

10,1 TSH бр. 15,00
10,2 FT3 бр. 15,00
10,3 FT4 бр. 15,00
10,4 TSH, FT4 бр. 25,00
10,5 TSH, FT3, FT4 бр. 40,00
10,6 Anti- TG( ТАТ) бр. 20,00
10,7 Anti-TPO(МАТ) бр. 20,00
10,8 TSH, FT4, Anti-TG, Anti-TPO бр. 60,00
10,9 Тиреоглобулин  (Tg) бр. 15,00
10,1 TSH, FT4, Tg бр. 30,00

10,11 TSH, FT4, Anti-TG бр. 45,00
11               ПОЛОВИ ХОРМОНИ 

11,1 LH ( Лутеинизиращ хормон) бр. 15,00
11,2 FSH (Фоликулостимулиращ хормон) бр. 15,00
11,3 Прогестерон бр. 15,00
11,4 Пролактин бр. 15,00
11,5 Естрадиол бр. 15,00
11,6 Тестостерон бр. 15,00
11,7 B-hCG бр. 15,00



11,8 DHEA-S бр. 15,00
12                 ДРУГИ ХОРМОНИ

12,1 PTH (Паратхормон) бр. 20,00
12,2 Кортизол -серум бр. 18,00
12,3 Кортизол- урина бр. 18,00

13                  ТУМОРНИ МАРКЕРИ
13,1 PSA-total бр. 18,00
13,2 AFP бр. 20,00
13,3 CA 19-9 бр. 20,00
13,4 CA 15-3 бр. 20,00
13,5 CA 125 бр. 20,00
13,6 НЕ 4 бр. 40,00
13,7 CEA бр. 18,00

14        ИМУНОЛОГИЯ  / ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТ/
14,1 Имуноглобулин  Ig A- серум бр. 12,00
14,2 Имуниглобулин Ig  M- серум бр. 12,00
14,3 Имуноглобулин Ig G - серум бр. 12,00
14,4 Комплемент C3 бр. 12,00
14,5 Комплемент C4 бр. 12,00
14,6 Пакет имуноглобулини(Ig A,Ig M, IgG) бр. 30,00
14,7 Пакет хуморален имунитет( Ig A,Ig M,IgG,C3,C4) бр. 50,00

15               ВИРУСОЛОГИЯ
15,1 HBsAg бр. 10,00
15,2 Anti-HCV бр. 12,00
15,3 Anti-HBc бр. 17,00
15,4 HBeAg бр. 17,00
15,5 Anti-HBe бр. 17,00
15,6 Токсоплазмоза  Ig M бр. 17,00
15,7 Токсоплазмоза Ig G бр. 17,00
15,8 CMV IgM бр. 17,00
15,9 CMV IgG бр. 17,00
15,1 Количествено определяне на антитела за служители на болницата SARS-

CoV-2 IgM  SARS-CoV-2 IgG с (СМТА) метод бр.
20,00

15,11 Количествено определяне на антитела за външни лица SARS-CoV-2 IgM  
SARS-CoV-2 IgG бр.

25,00

15,12 Определяне на Интерлевкин-6 за външни пациенти бр. 29,00
16                    УРИНА

16,1 Микроалбумин бр. 10,00
16,2 Общ белтък  -24 часова урина бр. 3,00
16,3 Химично изследване на урина -10 параметъра   -апаратно бр. 3,00
16,4 Натрий -урина бр. 3,00
16,5 Калий - урина бр. 3,00
16,6 Калций- урина бр. 3,00
16,7 Неорганичен  фосфор -урина бр. 3,00
16,8 Креатинин- урина бр. 3,00
16,9 Урея-  урина бр. 3,00
16,1 Пикочна киселина - урина бр. 3,00

16,11 Амилаза- урина бр. 5,00
16,12 Седимент  ориентировъчен  бр. 3,00
16,13 pH- тест ленти бр. 1,00
16,14 Специфично тегло-тест ленти бр. 1,00
16,15 Билирубин –тест ленти бр. 1,00
16,16 Уробилиноген –тест ленти бр. 1,00
16,17 Глюкоза – тест ленти бр. 1,00
16,18 Кетотела –тест ленти бр. 1,00
16,19 Белтък –тест ленти бр. 1,00

16,2 Нитрити –тест ленти бр. 1,00
16,21 Урина- количествено изследване на седимент по Addis бр. 3,50

17                   ПУНКТАТИ



17,1 Относ. тегло -пунктат бр. 3,00
17,2 pH-пунктат бр. 3,00
17,3 Албумин - пунктат бр. 3,00
17,4 Амилаза - пунктат бр. 5,00
17,5 Глюкоза- пунктат бр. 3,00
17,6 Креатинин- пунктат бр. 3,00
17,7 ЛДХ- пунктат бр. 3,00
17,8 Общ белтък -пунктат бр. 4,00
17,9 Дифренциално броене на клетки  в пунктат бр. 7,00

18           ДРУГИ    ИЗСЛЕДВАНИЯ
18,1 Еозинофили  в носен секрет бр. 7,00
18,2 Копрограма бр. 7,00
18,3 Окултни кръвоизливи бр. 5,00
18,4 H. Pilori (фекален тест) бр. 18,00

19 Лекарствено мониториране
19,1 Дигогкисн бр. 12,00
19,2 Валпроева киселина бр. 12,00

СПЕШНО  ОТДЕЛЕНИЕ-ПЛАТЕНИ  МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
20 ПКК-осем показателя без ДКК-апаратно бр. 5,00
21 КЛИНИЧНА   ХИМИЯ

21,1 Глюкоза бр. 3,00
21,2 Урея бр. 3,00
21,3 Креатенин бр. 3,00
21,4 Общ белтък бр. 3,00
21,5 Билирубин-общ бр. 3,00
21,6 АСАТ бр. 3,00
21,7 АЛАТ бр. 3,00
21,8 Алфа- амилаза бр. 3,00
21,9 СК бр. 3,00

21,10 СК-МВ бр. 8,00
21,11 Натрий(Na+) бр. 4,00
21,12 Калий (К+) бр. 4,00
21,13 Общ калций (Са++) бр. 4,00
21,14 Желязо (Fe++) бр. 5,00

22 УРИНА- ПАКЕТ
22,1 Химично  изследване на урина -10 параметъра , апаратно бр. 3,00

23 АКР  (  Кръвно –газов анализ ) бр. 10,00
ІІ. УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ТРАНСФУЗИОННА 

ХЕМАТОЛОГИЯ
1 Определяне на кръвни групи от с-мата АВ0 и Rh (D) антиген от с-мата 

Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти АВ, 
анти-D и тест-еритроцити А1, А2 и 0) бр. 7,00

2 Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с 
анти-А и анти-Н бр. 3,50

3 Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs бр. 27,00
4 Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху 
еритроцитите - чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с 
поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума - 
чрез аглутинационен или ензимен метод бр. 18,00

5 Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен 
метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен 
антиглобулинов серум бр. 27,00

6 Определяне на Rh фенотип (CcDEe) и Kell антиген с моноспецифичен 
тест-реагенти бр. 25,00

7 Определяне на имуноглобулиновата характеристика на 
еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs с 
моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG  и 
антикомплементарен (С) тест-реагент. бр. 10,00



8 Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез 
аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод бр. 23,00

9 Определяне титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG 
след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, 
ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод бр. 14,00

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ 
/АЛКОХОЛНА ЛАБОРАТОРИЯ/

1 Кръвна проба за установяване съдържанието на алкохол в кръвта в 
размер на: бр. 70,00

1,1 - осъществяване на дейност по оценка състоянието на пациента и 
вземане на кръв за алкохолна проба в Спешно отделение 30,00

1,2
- разходи за труд, съгл.Наредба №2/29.06.15 г. за вписването, 
квалификацията и възнагражденията на вещите лица

10,58

1,3 - пробоподготовка на кръв за газхроматографско изследване 9,42
1,4 - разходи за газхроматография - 2 бр. по цена за всяко 10 лв. 20,00

КП Наименование на КП
001 Стационарни грижи при бременност с повишен риск  400.00

002
Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни 
грижи при бременност с реализиран риск  800.00

003 Оперативни процедури за задържане на бременност  150.00

004.1
Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по 
медицински показания до 13 гест. с. включително  170.00

004.2
Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по 
медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода  280.00

005 Раждане  750.00
006 Грижи за здраво новородено дете  220.00

007
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа 
степен на тежест  800.00

008
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора 
степен на тежест 1 200.00

009
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, 
първа степен на тежест  900.00

010
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, 
втора степен на тежест 1 300.00

011 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама 3 600.00
012 Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии 1 200.00

013
Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна 
недостатъчност, първа степен на тежест 2 000.00

014
Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна 
недостатъчност, втора степен на тежест 3 200.00

015.1
Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно 
приложение на сърфактант 3 300.00

015.2
Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно 
приложение на сърфактант, независимо от теглото 5 900.00

016

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър 
миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално 
лечение  350.00

017 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания  750.00

018
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична 
вентилация 1 320.00

019.1 Постоянна електрокардиостимулация -  антибрадикарден пейсмейкър  550.00

020
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични 
катетеризации при сърдечно-съдови заболявания 3 318.00

022
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични 
катетеризации при вродени сърдечни малформации 3 318.00

023

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични 
катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична 
вентилация 3 600.00

024 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове  370.00



025
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с 
инвазивно изследване  900.00

026
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с 
интервенционално лечение 3 430.00

027 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик 2 750.00

028
Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща 
елевация на ST сегмент с интервенционално лечение 4 540.00

029
Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна 
недостатъчност без механична вентилация  520.00

030
Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна 
недостатъчност с механична вентилация 1 300.00

031 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит 4 950.00
032 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда  462.00
033 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения  435.00

035
Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени 
сърдечни малформации в детска възраст  750.00

036
Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без 
фибринолитик  700.00

037
Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с 
фибринолитик 2 600.00

038
Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – 
остра екзацербация  550.00

039
Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 
18 годишна възраст  580.00

040.1
Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък 
пристъп при лица над 18-годишна възраст  550.00

040.2
Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък 
пристъп при лица под 18-годишна възраст  650.00

041.1
Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични 
заболявания на дихателната система при лица над 18 г.  400.00

041.2
Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични 
заболявания на дихателната система при лица под 18 години  500.00

042.1
Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-
белодробната система при лица над 18 години  780.00

043 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията  280.00

045
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при 
болести на дихателната система  650.00

047
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при 
болести на дихателната система с механична вентилация 1 540.00

048 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст  700.00
049 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст  570.00
050 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза  730.00

051.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза 2 300.00
52 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив 1 150.00

053 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив 1 200.00

054
Диагностика и специфично лечение на остра и хронична 
демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) 7 000.00

055
Диагностика и специфично лечение на остра и хронична 
демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация 10 000.00

056

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви  (ЧМН), 
на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни 
болкови синдроми  500.00

059

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на 
нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна 
система и моторния неврон (ЛАС)  550.00

060
Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на 
предните рога на гръбначния мозък  480.00

061 Диагностика и лечение на мултипленна склероза  650.00



062 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи  400.00
063 Лечение на епилептичен статус  600.00

064.1 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години  500.00

065 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация 6 000.00

066
Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна 
вентилация 8 000.00

067 Диагностика и лечение на паркинсонова болест  231.00

068
Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален 
тракт  400.00

069
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания 
на гастроинтестиналния тракт  600.00

070 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит 1 400.00
071 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво  400.00

072
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от 
гастроинтестиналния тракт  600.00

073
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания 
на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума 1 700.00

074
Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, 
панкреаса и перитонеума  920.00

075
Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания 
(цироза) 1 300.00

076 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания  700.00

078.1
Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 
18 години  660.00

079 Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза  341.00
084 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен  пиелонефрит  500.00

085
Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, 
първични и вторични при системни заболявания – новооткрити  950.00

086.1

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити - остри и 
хронични, първични и вторични при системни заболявания - при лица 
над 18 години  950.00

086.2

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити - остри и 
хронични, първични и вторични при системни заболявания - при лица 
под 18 години 1 050.00

087.1
Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 
18 години  900.00

087.2
Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 
18 години 1 050.00

088.1
Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица 
над 18 години  400.00

088.2
Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица 
под 18 години  400.00

089.1
Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната 
тъкан при лица над 18 години  500.00

089.2
Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната 
тъкан при лица под 18 години  580.00

090.1
Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица 
над 18 години  750.00

090.2
Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица 
под 18 години  770.00

091
Диагностика и лечение на дегенераптивни и обменни ставни 
заболявания  500.00

106.1 Токсоалергични реакции при лица над 18 години  500.00
106.2 Токсоалергични реакции при лица под 18 години  550.00

111
Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в 
детската възраст  250.00



113.1
Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от 
периферен и централен тип (диагностична)  200.00

113.2
Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от 
периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни  400.00

114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 2 200.00
115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 2 500.00

130
Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и 
сложност  300.00

131 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност  410.00

133
Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и 
неперфоративни травми  273.00

134
Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на 
окото и придатъците му  249.00

135
Опративно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и 
травми, засягащи задния очен сегмент  700.00

136
Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото 
с много голям обем и сложност 2 950.00

137
Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото 
с голям обем и сложност 1 500.00

138
Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото 
със среден обем и сложност  650.00

139 Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести  450.00

140 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести  150.00

141
Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на 
пикочния мехур 1 000.00

142 Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур 4 000.00
143 Трансуретрална простатектомия 1 100.00

144
Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на 
простатната жлеза и нейните усложнения 1 100.00

145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища  774.00

146
Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата 
система 2 500.00

147 Оперативни процедури върху мъжка полова система  600.00

148
Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и 
сложност 2 600.00

149
Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и 
сложност 1 160.00

150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината  612.00
151 Реконструктивни операции в урологията 1 000.00
152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища  520.00
153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 1 000.00

154
Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем 
и сложност 2 300.00

155
Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и 
сложност  950.00

156 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия 3 200.00
157 Радикална простатектомия 2 800.00
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани  550.00
159 Артроскопски процедури в областта  на скелетно-мускулната система  700.00
160 Нерадикално отстраняване на матката 1 100.00
161 Радикално отстраняване на женски полови органи 1 100.00

162
Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на 
болестни изменения на женските полови органи  770.00

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на 
болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови 
органи  330.00

164
Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на 
урината при жената  806.00



165
Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-
инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход  460.00

166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената  650.00

167

Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или 
парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или 
съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова 
екзентерация 2 200.00

169
Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до 
шок 1 500.00

170
Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до 
шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 6 800.00

171
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и 
много голям обем и сложност, при лица над 18 години 2 800.00

172
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и 
много голям обем и сложност, при лица под 18 години 3 100.00

173
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден 
обем и сложност, при лица над 18 години 1 780.00

174
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден 
обем и сложност, при лица под 18 години 1 780.00

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 2 600.00

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 2 650.00

177
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и 
сложност, при лица над 18 години 1 100.00

178
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и 
сложност, при лица под 18 години 1 150.00

179 Оперативни процедури върху апендикс  650.00
180 Хирургични интервенции за затваряне на стома  650.00
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство  500.00
182 Оперативни процедури при хернии  650.00
183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация  700.00
184 Конвенционална холецистектомия 1 150.00
185 Лапароскопска холецистектомия  950.00
186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 2 300.00
187 Оперативни процедури върху черен дроб 3 350.00
188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 1 450.00

189
Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и 
много голям обем и сложност 4 950.00

190
Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден 
обем и сложност 1 820.00

191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 1 000.00
191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години 1 500.00

192
Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-
реконструктивни операции 1 200.00

193
Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-
4 N 0-2 M0-1 1 300.00

194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия  300.00
195 Оперативно лечение при остър перитонит 2 200.00
196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1 500.00
197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания  750.00

198
Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и 
костни тъкани 2 200.00

202
Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със 
среден обем и сложност  800.00



208
Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни 
травми  400.00

210
Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – 
оперативно лечение  800.00

216 Спешни състояния в гръдната хирургия  550.00

217.1
Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния 
крайник 2 050.00

217.2
Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, 
тазобедрената и колянната става 4 700.00

217.3
Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на 
таза, горни и долни крайници 5 350.00

218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 1 257.00

219
Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и 
сложност  910.00

220
Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с 
голям обем и сложност 1 000.00

221
Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с 
много голям обем и сложност 1 326.00

222
Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния 
крайник  460.00

224
Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 
години 1 200.00

225
Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и 
сложност 1 000.00

226
Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и 
сложност  705.00

227
Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и 
сложност  863.00

228
Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и 
шията  500.00

229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област  300.00

230
Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната 
област  900.00

236
Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и 
подкожната тъкан 1 700.00

237
Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи 
пластично възстановяване  950.00

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на 
исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за 
здравето  50.00

255
Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на 
миокарда и след сърдечни интервенции  50.00

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни 
интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни 
проблеми за здравето  80.00

259
Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна 
нервна система  40.00

261
Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни 
увреждания и спинална мускулна атрофия  400.00

262
Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна 
система  482.00

263
Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна 
система  330.00

264
Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на 
миокарда и след оперативни интервенции  482.00

265
Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен 
апарат  330.00

999
Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена 
амбулаторна процедура  120.00



КПр Наименование на КПр
1 Диализно лечение при остри състояния 144,00
2 Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане 100,00

3
Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична 
вентилация и/или парентерално хранене 426,00

4
Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична 
вентилация и/или парентерално хранене 155,00

АПр Наименование на АПр
1 Хрониохемодиализа 144,00
2 Перитонеална диализа с апарат 130,00
3 Перитонеална диализа без апарат 93,00

11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика 91,00

12 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия 266,00

18
Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-
челюстната област с малък обем и сложност 250,00

19 Оперативно отстраняване на катаракта 380,00
20 Хирургично лечение на глаукома 390,00

21
Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем 
и сложност 150,00

22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 193,00
23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 256,00

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

25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия 58,00
26 Амбулаторни хирургични процедури 90,00

33 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема 12,00

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

38

Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния 
отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени 
продукти по реда на чл. 78, т. 2 от ЗЗО 22,00

42
Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с 
тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии 90,00

99 Предсрочно изпълнение на дейностите по КП... *
* Чл.331а от НРД 
За случай по КП, отчетен като АПр „Предсрочно изпълнение на 
дейностите по КП...“ по приложение № 11 на наредбата по чл. 45, ал. 2 
от ЗЗО, се заплаща 80 % от цената на съответната КП, с изключение на 
КП № 240, 241, 242, 243 и 245, за които се заплаща 60 % от цената на 
съответната КП.
(4) За случай по КП № 16, 17, 19.1, 20, 25, 27 или 33, отчетен като АПр 
„Предсрочно изпълнение на дейностите по КП...“ по приложение № 11 
на наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, се заплаща цената на съответната 
КП № 16, 17, 19.1, 20, 25, 27 или 33.
Неонатален слухов скрининг бр. 10,00
Медицински дейности и специализирани грижи, предоставяни на
определени лица по проекти и програми, финансирани със средства от
Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други
финансови институции и донори – диагностика, лечение и
специализирани грижи за деца с висок медицински риск- деца с
увреждания и потребност от постоянни медицински грижи, настанени в
център за настаняване от семеен тип, разкрит в рамките на проект
«Посока :семейство»   месечно

100,00

Оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни 
състояния, преминали през спешни отделения, които не са 
хоспитализирани в същото лечебно заведение; бр.

30,00



Прилагане на медицински изделия ( изкуствени стави и остеосинтезни 
материали ) при оперативни процедури в условията на спешност

Разликата 
между 
доставната 
цена на 
ставата и 
заплатенат
а от НЗОК 
сума

Прилагане на медицински изделия ( очни лещи и вискосубстанция) при 
оперативно отстраняване на катаракта 

доставна 
цена

Прилагане на медицински изделия ( меш / платно за пластика на 
коремна стена) при оперативни процедури при херния

доставна 
цена

Прилане на контраст извън пакет « Образна диагностика» от пакета от 
здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК 

доставна 
цена

Специализирани медицински консултации в Здравно-консултативен 
център бр.

20,00


