
№ 

по 

ред

Клинична 

пътека №
Наименование на услугата

Цена (лв.) 

по НЗОК

Клиника / отделение в 

което ще се осъществява 

дейността

Брой легла с които ще се 

осигури изпълнението на 

този договр

1 001
“Стационарни грижи при бременност с повишен риск” БЛОК 1; БЛОК 

2
554.40

отделение по Акушерство 

и гинекология
19

2 002

“Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни 

грижи при бременностс реализиран риск” - БЛОК 1 БЛОК 2 - само за 

интензивни грижи при бременност с реализиран риск, без 

диагностични процедури с кодове **75.1, **75.33 и **75.35

902.00
отделение по Акушерство 

и гинекология
19

3 003
“Оперативни процедури за задържане на бременност”БЛОК 1; БЛОК 

2
253.00

отделение по Акушерство 

и гинекология
19

4 004.1
“Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест. с. 

Включително”
281.60

отделение по Акушерство 

и гинекология
19

5 004.2 “Преждевременно прекъсване на бременността над 13 гест. с 396.00
отделение по Акушерство 

и гинекология
19

6 005.1 "Нормално раждане" 1100.00
отделение по Акушерство 

и гинекология
19

7 005.2 "Раждане чрез цезарово сечение" 960.00
отделение по Акушерство 

и гинекология
19

8 006 “Грижи за здраво новородено дете” 340.00

отделение по Акушерство 

и гинекология - сектор 

неонатология

4

9 007
“Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа 

степен на тежест”
1078.00

отделение по Акушерство 

и гинекология - сектор 

неонатология

4

10 009
“Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, 

първа степен на тежест”
1317.80

отделение по Акушерство 

и гинекология - сектор 

неонатология

4

11 016

“Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина 

пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или 

интервенционално лечение”

519.20

отделение по Вътрешни 

болести сектор 

Кардиология

13

12 027
“Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с 

фибринолитик”
3047.00

отделение по Вътрешни 

болести сектор 

Кардиология

13

13 029
“Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна 

недостатъчност без механична вентилация“ - БЛОК 1
702.90

отделение по Вътрешни 

болести сектор 

Кардиология

13

14 033 “Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения” -БЛОК 1 548.90

отделение по Вътрешни 

болести сектор 

Кардиология

13

15 036
“Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без 

фибринолитик” - БЛОК 1
877.80

отделение по Вътрешни 

болести сектор 

Кардиология

13

16 037
“Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с 

фибринолитик” - БЛОК 1
3260.,40

отделение по Вътрешни 

болести сектор 

Кардиология

13

17 038
“Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна 

болест - остра екзацербация” БЛОК 1; БЛОК 2
767.80

отделение по Вътрешни 

болести сектор 

Пневмофтизиатрия

10

18 039
“Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица 

над 18-годишна възраст” БЛОК 1
766.70

отделение по Вътрешни 

болести сектор 

Пневмофтизиатрия

10
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19 040.1
“Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък 

пристъп при лица над 18-годишна възраст”
688.60

отделение по Вътрешни 

болести сектор 

Пневмофтизиатрия

10

20 040.2
“Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък 

пристъп при лица под 18-годишна възраст”
880.00 отделение по Педиатрия 17

21 041.1
“Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната 

система при лица над 18 години”
506.00

отделение по Вътрешни 

болести сектор 

Пневмофтизиатрия

10

22 041.2
“Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на 

дихателната система при лица под 18 години”
682.00 отделение по Педиатрия 17

23 042.1
“Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на 

бронхо- белодробната система при лица над 18 години” 
1049.40

отделение по Вътрешни 

болести сектор 

Пневмофтизиатрия

10

24 045
“Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност 

при болести на дихателната система” 
858.00

отделение по Вътрешни 

болести сектор 

Пневмофтизиатрия 

10

25 047.1

“Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност 

при болести на дихателната система с механична вентилация при 

лица над 18 години”

868.90

отделение по 

Анестезиология и 

интензивно лечение

6

26 48 “Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст”БЛОК1 1050.50 отделение по Педиатрия 17

27 49 “Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст”   БЛОК 1 838.20 отделение по Педиатрия 17

28 050.1
“Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без 

тромболиза при лица над 18 години”
882.20

отделение по Нервни 

болести
20

29 052.1
“Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица 

над 18 години” 
1492.7

отделение по Нервни 

болести
20

30 056.1

“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”

628.10
отделение по Нервни 

болести
20

31 062.1
“Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при 

лица над 18 години”
561.00

отделение по Нервни 

болести
20

32 062.2
“Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при 

лица под 18 години”
668.80 отделение по Педиатрия 17

33 063.1 “Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години” 814.00
отделение по Нервни 

болести
20

34 67 “Диагностика и лечение на паркинсонова болест” 294.80
отделение по Нервни 

болести
20

35 068.1
“Диагностика и лечение на заболявания на горния 

гастроинтестинален тракт за лица над 18-годишна възраст”
462.00

отделение по Вътрешни 

болести сектор 

Гастроентерология

8

36 071.1
“Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво 

за лица над 18- годишна възраст” - без код **88.74
495.00

отделение по Вътрешни 

болести сектор 

Гастроентерология

8

37 072.1
“Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от 

гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст”
807.40

отделение по Вътрешни 

болести сектор 

Гастроентерология; 

отделение по Хирургия

8;14

38 074.1
“Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната 

система, панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст”
1034.00

отделение по Вътрешни 

болести сектор 

Гастроентерология; 

отделение по Хирургия

8;14

39 075.1
“Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни 

заболявания (цироза) за лица над 18-годишна възраст”
1537.80

отделение по Вътрешни 

болести сектор 

Гастроентерология

8

40 076.1
“Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за 

лица над 18- годишна възраст”
858.00

отделение по Вътрешни 

болести сектор 

Гастроентерология

8

41 078.1
"Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица 

на 18 г.
794.20

отделение по Вътрешни 

болести 

42 084.1
“Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит 

при лица над 18 години”
693.00

отделение по Вътрешни 

болести /сектор 

Гастроентерология/ сектор 

Кардиология/, сектор 

Пневмофтизиатрия

8;13;10

43 98 Б
"Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни 

болести и с диаричен синдром" БЛОК 1
891.00 отделение по Педиатрия 17

44 104

"Диагностика и лечение на кантагиозни вирусни и бактериални 

заболявания- остро протичащи, с усложнения" /в сила до отмяна на 

извънредната епидемична обстановка/

1200.00 
отделение Вътрешни 

болести

45 111
“Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в 

детската възраст”
437.80 отделение по Педиатрия 17

46 113.1

“Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства 

в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен 

престой 48 часа“-БЛОК 1

242.00
отделение по Нервни 

болести
20



47 113.2

“Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства 

в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен 

престой 4 дни” -БЛОК 1

491.70
отделение по Нервни 

болести
20

48 114
“Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от 

травма”
653.20

отделение по 

Анестезиология и 

интензивно лечение

6

49 115 “Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми” 3102.00

отделение по 

Анестезиология и 

интензивно лечение

6

50 127
“Консервативно лечение на съдова недостатъчност“-БЛОК 1 само 

МКБ 180.2 и 182.1
620.40 отделение по Хирургия 14

51 158
“Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани” - 

БЛОК 1 БЛОК 2- над 9 годишна възраст само за спешни интервенции
640.20 отделение по Хирургия 14

52 160
“Нерадикално отстраняване на матката” - без лапароскопски 

операции
232.00

отделение по Акушерство 

и гинекология ; отделение 

по анестезиолгия и 

интензивно лечение

19;6

53 161 “Радикално отстраняване на женски полови органи” 1542.20
отделение по Акушерство 

и гинекология 
19

54 162

“Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на 

болестни изменения на женските полови органи” -без лапароскопски 

операции

935.00
отделение по Акушерство 

и гинекология 
19

55 163

“Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на 

болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови 

органи” -БЛОК 1 и БЛОК 2 ", БЕЗ код *71.71 при деца под 9-годишна 

възраст

411.40
отделение по Акушерство 

и гинекология 
19

56 164

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

урината при жената” -БЛОК и 1 БЛОК 2 БЕЗ код *70.79 при деца под 9-

годишна възраст

970.20
отделение по Акушерство 

и гинекология 
19

57 165

“Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-

инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен 

произход”

565.40
отделение по Акушерство 

и гинекология 
19

58 166
“Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при 

жената” - без лапароскопски операции
902.00

отделение по Акушерство 

и гинекология 
19

59 169
"Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели 

до шок”
2098.80

отделение по Акушерство 

и гинекология 
19

60 170

“Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели 

до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на 

кръвосъсирването”

9435.80
отделение по Акушерство 

и гинекология 
19

61 171

“Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям 

и много голям обем и сложност, при лица над 18 години” - без 

лапароскопски операции

3564.00 отделение по Хирургия 14

62 173
“Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със 

среден обем и сложност, при лица над 18 години”
2290.20 отделение по Хирургия 14

63 175

“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” - без лапароскопски 

операции

3251.60 отделение по Хирургия 14

64 177
“Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и 

сложност, при лица над 18 години”
1340.90 отделение по Хирургия 14

65 179
“Оперативни процедури върху апендикс” -БЛОК 1 и БЛОК 2 -само 

спешни интервенции
822.80 отделение по Хирургия 14

66 180 “Хирургични интервенции за затваряне на стома” -БЛОК 1 1803.00 отделение по Хирургия 14

67 181
“Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство” -

БЛОК 1 и БЛОК 2 - само спешни интервенции
605.00 отделение по Хирургия 14

68 182 “Оперативни процедури при хернии” -БЛОК 1 803.00 отделение по Хирургия 14

69 183
“Оперативни процедури при хернии с инкарцерация” -БЛОК 1 и БЛОК 

2 - само спешни интервенции
891.00 отделение по Хирургия 14

70 184
“Конвенционална холецистектомия” -БЛОК 1 и БЛОК 2 - само спешни 

интервенции
1386.00 отделение по Хирургия 14

71 186
“Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища” -

БЛОК 1
2750.00 отделение по Хирургия 14

72 187
“Оперативни процедури върху черен дроб” - само код *50.61 

„Затваряне на разкъсвания на черен дроб“, в условия на спешност
3938.00 отделение по Хирургия 14

73 188
“Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест” -

БЛОК 1 и БЛОК 2 - само спешни интервенции
1846.90 отделение по Хирургия 14

74 190

“Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със 

среден обем и сложност” -БЛОК 1 и БЛОК 2 - само спешни 

интервенции

2024.00 отделение по Хирургия 14



75 191.1 “Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години” 1320.00 отделение по Хирургия 14

76 192
“Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-

реконструктивни операции” -БЛОК 1
1375.00 отделение по Хирургия 14

77 194
“Оперативни интервенции върху гърда слокална ексцизия и биопсия” - 

БЛОК 1 и БЛОК 2- само за пациенти над 9 годишна възраст
391.60 отделение по Хирургия 14

78 195 “Оперативно лечение при остър перитонит” - БЛОК 1 2659.80 отделение по Хирургия 14

79 196 “Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси” - БЛОК 1 1889.80 отделение по Хирургия 14

80 197 “Консервативно лечение при остри коремни заболявания” -БЛОК 1 847.00 отделение по Хирургия 14

81 199.1
“Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени 

новообразувания” - БЛОК 1
701.80 отделение по Хирургия 14

82 199.2
“Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени 

новообразувания” - БЛОК 1
357.50 отделение по Хирургия 14

83 202

“Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, 

със среден обем и сложност” - БЛОК 1 и БЛОК 2 - само за пациенти 

над 9 годишна възраст

988.90 отделение по Хирургия 14

84 208
“Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-

мозъчни травми” - БЛОК 1
478.50 отделение по Хирургия 14

85 209 “Хирургично лечение при травма на главата” - БЛОК 1 1244.10 отделение по Хирургия 14

86 216 “Спешни състояния в гръдната хирургия” - БЛОК 1 720.50

отделение по 

Хирургия;отделение по 

анестезиолгия и 

интензивно лечение

14;6

87 232
“Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при 

възрастни и до 3 % при деца”
638.00

отделение по 

Хирургия;отделение по 

анестезиолгия и 

интензивно лечение

14;6

88 235
“Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски 

температури (измръзване)” - БЛОК 1
638.00

отделение по 

Хирургия;отделение по 

анестезиолгия и 

интензивно лечение

14;6

89 254

“Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий 

на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за 

здравето”

61.60
отделение по Нервни 

болести
4

90 999
“Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена 

амбулаторна процедура”
160.60

отделение по Вътрешни 

болести сектор 

Гастроентерология ;сектор 

Пневмофтизиатрия; сектор 

Кардиология; отделение 

по Педиатрия; отделение 

по анестезиолгия и 

интензивно лечение; 

отделение по Хирургия

8;10;13;17;6;14

№ 

по 

ред
АПр № Наименование Цена (лв.)

Клиника / отделение в 

което ще се осъществява 

дейността

Брой легла с които ще се 

осигури изпълнението на 

този договр

1 11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика 91

отделение по Хирургия; 

отделение по Вътрешни 

болести /сектор 

Гастроентерология; 

пневмология и фтизиатрия; 

кардиология

14;8;10;13

2 25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия 58

отделение по Вътрешни 

болести/ сектор 

гастроентерология;пневмо

логия ифтизиатрия; 

отделение по Хирургия; 

отделение по Акушерство 

и гинекология

8;10;14;19

3 26 Амбулаторни хирургични процедури 90 отделение по Хирургия 14

4 28 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви 25
отделение по Нервни 

болести ; ОАИЛ
20;6

5 29 Поетапна вертикализация и обучение в ходене 100 ДКБ

 извършване на АПр, съгласно чл. 340 от НРД за медицинските дейности за 2020 -2022 г.



6 33.1
Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична 

схема
12

Отделение по Вътрешни 

болести /сектор 

гастроентерология; 

отделение по Хирургия; 

отделение по Нервни 

болести; отделение по 

Акушерство и гинекология

8;14;20;19

7 33.2
Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична 

схема на медицински хранителни субстанции
980

Отделение по Вътрешни 

болести /сектор 

гастроентерология; 

отделение по Хирургия; 

отделение по Нервни 

болести; отделение по 

Акушерство и гинекология

8;14;20;19

8 34- БЛОК1
Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-

чревния тракт -блок 1
120

отделение по Хирургия; 

отделение по Вътрешни 

болести / сектор 

гастроенерология

14;8

9 99 Предсрочно изпълнение на дейностите по КП........

отделение по Вътрешни 

болести/сектор 

гастроентерология; 

отделение по Хирургия; 

отделение по нервни 

болести; отделение по 

Акушерство и 

гинекология;отделение по 

педиатрия

8;14;20;19;17

№ 

по 

ред

МДД № Наименование Цена (лв.)

Клиника / отделение в 

което ще се осъществява 

дейността

Брой легла с които ще се 

осигури изпълнението на 

този договр

10.01
Компютърна аксиална томография 90

отделение по Образна 

диагностика

10.03
Мамография на две млечни жлези 21

отделение по Образна 

диагностика

№ 

по 

ред

Код на ЛЗ 

по договор
Наименование Цена (лв.)

Клиника / отделение в 

което ще се осъществява 

дейността

Брой легла с които ще се 

осигури изпълнението на 

този договр

4341 Преглед по искане на дежурния екип на ЦСМП 22

4341 Кръвна картина 1,98

4341 Други кръвни  изследвания 1,43

4341 Урина 0,85

4341 Рентгенографии 7,56

4341 УЗ 13,77

4341 КАТ 76,94

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ПО НАРЕДБА №3 от МЗ

ОКАЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ОТ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ- ВИСОКОСПЕЦИЛИЗИРАНИ 

МЕДИКО- ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


