
ЕИК: "000090154

Пациент НЗОК МЗ

1104000 Консултативен преглед при лекар със специалност бр. 50.00 лв.

1104001 Оперативни процедури върху мъжка полова система бр. 1 000.00 лв.

1104002
Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища бр.

1 000.00 лв.

1104003

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям 

обем и сложност  
бр.

2 700.00 лв.

1104004

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и 

сложност  
бр.

2 000.00 лв.

1104005 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия бр. 4 500.00 лв.

1101006 Нерадикално отстраняване на матката бр. 1 500.00 лв.

1101007 Радикално отстраняване на женски полови органи бр. 2 200.00 лв.

1101008

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на 

болестни изменения на женските полови органи
бр.

1 250.00 лв.

1101009

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на 

болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови 

органи

бр.

665.00 лв.

1101010

Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или 

параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или 

съчетана с радикално отстраняване на женскиполови органи. Тазова 

екзантерация

бр.

3 500.00 лв.

1104011

Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума с голям и 

много голям обем и сложност при лица над 18 години
бр.

4 700.00 лв.

1104012

Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума със 

среден обем и сложност при лица над 18 години
бр.

3 400.00 лв.

1104013

Оперативни процедури на тънките и дебелите черва, включително при 

заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много 

голям обем и сложност при лица над 18 години

бр.

5 100.00 лв.

11040015

Оперативни процедури на тънките и дебелите черва със среден обем и 

сложност при лица над 18 години
бр.

2 200.00 лв.

11040016 Оперативни процедури върху апендикс бр. 1 300.00 лв.

11040017 Хирургични интервенции за затваряне на стома бр. 1 200.00 лв.

11040019 Оперативни процедури при хернии бр. 1 100.00 лв.

11040020 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация бр. 1 200.00 лв.

11040021 Конвенционална холецистектомия бр. 1 900.00 лв.

11040022 Лапароскопска холецистектомия бр. 1 700.00 лв.

11040023 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища бр. 3 900.00 лв.

11040024 Оперативни процедури върху черен дроб бр. 5 500.00 лв.

11040025 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест бр. 3 000.00 лв.

11040026

Оперативни процедури върху панкреаса и дистален холедох с голям и 

много голям обем и сложност
бр.

7 900.00 лв.

11040027

Оперативни процедури върху панкреаса и дистален холедох със среден 

обем и сложност
бр.

3 100.00 лв.

11040028 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години бр. 2 000.00 лв.

11040029 Оперативно лечениена остър перитонит бр. 4 400.00 лв.

11040030

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis1-

4, N0-2, M
бр.

2 900.00 лв.

11040031
Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия бр.

800.00 лв.

11040040 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси бр. 3 400.00 лв.

11040033 Консервативно лечение при остри коремни заболявания бр. 900.00 лв.

11040034 Лечение на тумори на кожа и лигавици- доброкачествени бр. 550.00 лв.

11040035

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с 

голям и много голям обем и сложност
бр.

1 500.00 лв.

11040036

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със 

среден обем и сложност
бр.

1 000.00 лв.

11040037 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й бр. 550.00 лв.

11040038

Оперативни процедури при злокачествени заболявания на кожата с 

пластика
бр.

900.00 лв.

11040041

Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след 

доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и 

последици от травми и изгаряния

бр.

1 500.00 лв.

11040042 Ексцизия на кожна лезия до 2 см с вкл. хистолог. изследване бр. 300.00 лв.

11040043 Ексцизия на кожна лезия до 2 см без вкл. хистолог. изследване бр. 200.00 лв.

11040044 Ексцизия на кожна лезия над 2 см с вкл. хистолог. изследване бр. 400.00 лв.

11040045 Ексцизия на кожна лезия над 2 см без вкл. хистолог. изследване бр. 300.00 лв.

11040046 Лапароскопска хекцестомия с вкл. медицински консумативи бр. 1 800.00 лв.

11040047

Оперативно лечение на хернии на предна коремна стена с 

полипропиленово платно
бр.

1 500.00 лв.

11040071 Избор на екип при оперативно лечение в ОХООЗ бр. 900.00 лв.

11040072 24 часово наблюдение в стационара бр. 200.00 лв.

Отделение по медицинска онкология и палиативни грижи

ШИФЪР Наименование на предлаганата услуга бр.

Цена 

заплащани 

от пациента

НЗОК МЗ

1105001 Консултативен преглед oт лекар извън кабинетите на ДКБ                                 бр. 50.00 лв.

1105002 Плеврална пункция                                                                                     бр. 100.00 лв.

1105003 Коремна пункция                                                                                          бр. 70.00 лв.

1105004 Леглоден                                                                                                       бр. 140.00 лв.

1105005 Леглоден придружител                                                                                бр. 50.00 лв.
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1105006 Кръвоприливане извън кл. пътека                                                           бр. 150.00 лв.

1105007 Поставяне на венозна инжекция                                                                бр. 15.00 лв.

1105008 Поставяне на мускулна инжекция                                                               бр. 10.00 лв.

1105009 Поставяне на подкожна инжекция бр. 10.00 лв.

1105010 Частичен масаж на горен крайник - 15 мин. бр. 20.00 лв.

1105011 Частичен масаж на долен крайник - 15 мин. бр. 20.00 лв.

1105012 Частичен масаж на гръб - 15мин. бр. 30.00 лв.

1105013 Масаж на цяло тяло - 60 мин. бр. 40.00 лв.

1105014 Психологична конслултация /50 мин./ бр. 50.00 лв.

1105015 Групова психотерапия на участник бр. 20.00 лв.

1105016 Пл. мед. услуги ЛХТ бр. 150.00 лв.

1105020 Избор на екип за цикъл от шест курса лечение бр. 900.00 лв.

1105021

Продължително, системно/ над 24 часа/, парентерално лекарствено 

лечение на солидни тумури и свързаните с него усложнения
бр.

650.00 лв.

Отделение по гастроентерология в ООЗ

ШИФЪР Наименование на предлаганата услуга бр.

Цена 

заплащани 

от пациента

НЗОК МЗ

1102001 Консултативен преглед  при лекар бр. 50.00 лв.

1102002 Абдоминална ехография                                                                              бр. 60.00 лв.

1102003 Видео колоноскопия /частична/ бр. 150.00 лв.

1102004 Видео колоноскопия /цялостна/                                                                                                     бр. 290.00 лв.

1102005 Видеогастроскопия бр. 250.00 лв.

1102006 Седиране, обезболяване и наблюдение на пациент бр. 150.00 лв.

1102007

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален 

тракт
бр.

650.00 лв.

1102008

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания 

на гастроинтестинален тракт
бр.

990.00 лв.

1102009 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит бр. 1 990.00 лв.

1102010 Диагностика и лечение на тънкото и дебелото черво бр. 620.00 лв.

1102011

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от 

гастроинтестинален тракт
бр.

1 000.00 лв.

1102012

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания 

на хепатобилиарната система /ХБС/, панкреаса и перитонеума
бр.

2 200.00 лв.

1102013

Диагностика и лечение на хепатобилиарната система, панкреаса и 

перитонеума
бр.

1 300.00 лв.

1102014

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания  / 

цироза /
бр.

1 900.00 лв.

1102015 Кръвопреливане бр. 150.00 лв.

1102016 Леглоден бр. 132.00 лв.

9000004

Избор на екип при извършване на инвазивни манипулации на горен и 

долен СЧТ под ендоскопски контрол
бр.

900.00 лв.

9000004

Избор на екип при извършване на хепатобилиарната система под 

ендоскопски или ехографски контрол
бр.

900.00 лв.

9000009 Избор на лекуващ лекар бр. 250.00 лв.

Отделение по гинекология в ООЗ

1101001 Консултативен преглед бр. 50.00 лв.

9000004 Избор на екип при оперативно лечение в ОГООЗ бр. 900.00 лв.

1101006 Нерадикално отстраняване на матка бр. 1 500.00 лв.

1101007 Радикално отстраняване на женски полови органи бр. 2 200.00 лв.

1101009

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на 

болестни изменения на женските полови органи
бр.

665.00 лв.

1101010

Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или 

парааортални и / или ингвинални) като самостоятелна интервенция или 

сачетана с радикално отстраняване на женските полови органи. Тазова 

екзантерация.

бр.

3 500.00 лв.

Лъчелечение

Повърхностна и дълбока рентгенова терапия:

1103005 Цена на една процедура бр. 400.00 лв.

1103006 Цена за три процедури бр. 850.00 лв.

1103007 Цена за четири процедури бр. 880.00 лв.

1103008 Цена за шест процедури бр. 900.00 лв.

1103009 Цена за осем процедури бр. 920.00 лв.

1103010 Цена за десет процедури бр. 950.00 лв.

1103011

Изготвяне на анатомо-топографски индивидуален дозиметричен план. 

Сумата се заплаща авансово и се приспада от общата стойност на 

лечението

бр. 500.00 лв.

Високотехнологично лъчелечениее с линеен ускорител:

1103012 Лъчелечение с една процедура бр. 600.00 лв.

1103013 Планирани 5 процедури (за една процедура) бр. 600.00 лв.

1103014 Планирани 10 процедури (за една процедура) бр. 300.00 лв.

1103015 Планирани 15 процедури (за една процедура) бр. 220.00 лв.

1103016 Планирани над 20 процедури за всяка процедура (за една процедура) бр. 310.00 лв.

1103004

Изготвяне на анатомо-топографски индивидуален дозиметричен план. 

Сумата се заплаща авансово и се приспада от общата стойност на 

лечението

бр.

1 200.00 лв.

9000009 Избор на лекар при всички видове лъчетерапевтични процедури бр. 250.00 лв.

9000004 Избор на екип при всички видове лъчетерапевтични процедури бр. 900.00 лв.

1103012 Консултативен преглед бр. 50.00 лв.

Клинична лаборатория

ШИФЪР Наименование на предлаганата услуга

Цена 

заплащани 

от пациента

НЗОК МЗ

Хематология

1201001 Вземане на кръв за изследване бр. 5.00 лв.

1201002 Вземане на капилярна кръв бр. 3.00 лв.

1201003 СУЕ бр. 3.00 лв.

1201004 ПКК 18 с автоматично ДКК бр. 7.00 лв.

1201005 ДКК микроскопски бр. 7.00 лв.



1201006 Оцветяване на плочка за ДКК бр. 2.00 лв.

1201007 Морфология на еритроцити бр. 7.00 лв.

Биохимия

1201012 Глюкозотолерантен тест бр. 6.00 лв.

1201013 Глюкоза бр. 3.00 лв.

1201014 АСАТ бр. 3.00 лв.

1201015 АЛАТ бр. 3.00 лв.

1201016 ГГТ бр. 3.00 лв.

1201017 КК бр. 3.00 лв.

1201018 Общ белтък бр. 3.00 лв.

1201019 Албумин бр. 3.00 лв.

1201020 Уреа бр. 3.00 лв.

1201021 Креатини бр. 3.00 лв.

1201022 Пикочна киселина бр. 3.00 лв.

1201023 Билирубин - общ бр. 3.00 лв.

1201024 Билирубин - директен бр. 3.00 лв.

1201025 Холестерол - общ бр. 3.00 лв.

1201026 Триглицериди бр. 3.00 лв.

1201027 Холестерол - HDL бр. 3.00 лв.

1201028 Алкална фосфатаза бр. 4.00 лв.

1201029 СРК бр. 5.00 лв.

1201030 LDH бр. 5.00 лв.

1201031 Алфа - амилаза бр. 4.00 лв.

1201033 Липаза бр. 7.00 лв.

1201034 Желязо бр. 4.00 лв.

1201035 ТЖСК бр. 4.00 лв.

1201041 Са ++ бр. 3.00 лв.

1201042 Фосфор бр. 5.00 лв.

1201043 Магнезий бр. 4.00 лв.

1201044 Йонизиран калций бр. 5.00 лв.

1201079 CRP бр. 9.00 лв.

1201081 Калий бр. 3.00 лв.

1201082 Натрий бр. 3.00 лв.

1201085 Хлориди 3.00 лв.

Коагулация

1201045 Протромбиново време / венозна кръв/ бр. 4.00 лв.

1201046 Време на кървене бр. 2.00 лв.

1201047 Време на съсирване бр. 2.00 лв.

1201048 Фибриноген бр. 5.00 лв.

1201049 аРТТ /ККВ/ бр. 5.00 лв.

1201101 D-dimer бр. 20.00 лв.

Уринен анализ

1201050 Урина - Общо изследване бр. 4.00 лв.

1201055 Урина - седимент бр. 5.00 лв.

1201051 Калций в урината бр. 5.00 лв.

1201052 Фосфор в урината бр. 5.00 лв.

1201053 Пикочна киселина в урината бр. 5.00 лв.

1201054 Уреа в урина бр. 5.00 лв.

1201032 Алфа - амилаза и урина бр. 4.00 лв.

Тиреоидни хормони

1201058 FT4 бр. 15.00 лв.

1201059 FT3 бр. 15.00 лв.

1201060 TSH бр. 15.00 лв.

Репродуктивни хормони

1201063 LH  /лутеинизиращ хормон/ бр. 23.00 лв.

1201064 FSH /фоликулстимулиращ хормон/ бр. 23.00 лв.

1201065 Екстрадиол бр. 23.00 лв.

1201066 Пролактин бр. 23.00 лв.

1201067 Прогистерон бр. 23.00 лв.

1201068 ThCG  / хорионгонадотропин / бр. 23.00 лв.

1201069 Тестостерон бр. 23.00 лв.

Туморни маркери

1201071 PSA бр. 23.00 лв.

1201072 AFP бр. 23.00 лв.

1201073 CEA бр. 23.00 лв.

1201074 CA 15-3 бр. 23.00 лв.

1201075 CA 125 бр. 23.00 лв.

1201076 CA19-9 бр. 23.00 лв.

1201077 Феритин бр. 23.00 лв.

1201056 В2 микроглобулин на ниво Vit. B 12 бр. 23.00 лв.

1201083 CYFRA 21-1 бр. 23.00 лв.

1201084 Ca 72-4 бр. 23.00 лв.

1201086 SCC бр. 31.00 лв.

1201087 HE4 бр. 60.00 лв.

Други

1201078 Хеликобактер пилори бр. 12.00 лв.

1201080 Тест за бременост бр. 10.00 лв.

1201011 Окултни кръвоизливи бр. 5.70 лв.

1201102 Кръвно-газов  анализ на капилярна кръв бр. 20.00 лв.

1201103 Витамин В 12 бр. 21.00 лв.

1201104 Антитела    IgM  COVID-19 бр. 27.00 лв.

1201105 Антитела    IgG  COVID-19 бр. 27.00 лв.

1201106 Вземане на назофаренгиален секрет бр. 15.00 лв.

Пакетни цени

1201088 Общ белтък + албумин бр. 4.00 лв.

1201089 Билирубин - общ + директен бр. 4.00 лв.

1201090 Урея + креатинин бр. 4.00 лв.

1201091 АСАТ + АЛАТ бр. 4.00 лв.

1201092 АСАТ + АЛАТ + ГГТ бр. 6.00 лв.

1201093 Калий + Натрий бр. 4.00 лв.

1201094 Урина - общо изследване + седимент бр. 6.00 лв.

1201095 CA19-9, CEA, CA72-4 бр. 50.00 лв.

1201096 TPSA, Testosterone бр. 40.00 лв.

1201097 CA125 + HE4 бр. 68.00 лв.

1201098 FERRITIN + серумно желязо + трансферинова сатурация бр. 27.00 лв.

1201099 HCG + LDH + AFP бр. 45.00 лв.



1201100 TSH + fT3 + Ft4 бр. 40.00 лв.

Отделение по образна диагностика

ШИФЪР Наименование на предлаганата услуга

Цена 

заплащани 

от пациента

НЗОК МЗ

1204001 Мамография бр. 50.00 лв.

1204002

Ехоскопия на една област /Коремни органи, млечни жлези, и други 

повърхностни структури/
бр.

50.00 лв.

1204003 Конвенционална рентгенография - една проекция бр. 40.00 лв.

1204004 Венозна урография бр. 70.00 лв.

1204005
Контрастно рентгеново изследване на горен храносмилателен тракт бр.

70.00 лв.

1204006 Иригография бр. 80.00 лв.

1204007 Компютърна томография на една анатомична област бр. 160.00 лв.

1204008 Компютърна томография на всяка следваща област бр. 80.00 лв.

1204022 Компютърна томография на една анатомична област с контраст бр. 220.00 лв.

1204023 Конвекционална рентгенография - всяка следваща проекция бр. 30.00 лв.

1204009 Компютърно - томографска колоноскопия бр. 250.00 лв.

1204010 Дубликат от образно изследване /диск/ бр. 12.00 лв.

1204011

Интерпретация със заключение на конвенционални рентгенографии от 

друго лечебно заведение
бр.

40.00 лв.

1204012

Интерпретация със заключение на мамография от друго лечебно 

заведение
бр.

50.00 лв.

1204013

Интерпретация със заключение на компютърна томография от друго 

лечебно заведение
бр.

50.00 лв.

1204014 Плеврална пункция под ултразвуков контрол бр. 110.00 лв.

1204015

Плеврален дренаж под ултразвуков контрол / без включен мед. 

консуматив/
бр.

130.00 лв.

1204016

Плеврален дренаж под компютър - томографски  контрол / без включен 

мед. консуматив/
бр.

160.00 лв.

1204017 Перкутанен дренаж на кисти под ултразвуков контрол бр. 60.00 лв.

1204018

Перкутанен дренаж на кисти, абцеси под ултразвуков контрол под 

компютър - томографски  контрол / без включен мед. консуматив/
бр.

170.00 лв.

1204019

Поставяне на нефростома под компютър-томографски контрол / без 

включен мед. консуматив/
бр.

170.00 лв.

1204020

Tru-cut биопсия под ултразвуков контрол / без включен мед. 

консуматив/
бр.

120.00 лв.

1204021

Tru-cut биопсия под компютър - томографски  контрол / без включен 

мед. консуматив/
бр.

120.00 лв.

Отделение по клинична патология

ШИФЪР Наименование на предлаганата услуга бр.

Цена 

заплащани 

от пациента

НЗОК МЗ

1202001

Изработване на един парафинов блок от инструментален или 

хирургичен материал
бр.

15.00 лв.

1202002

Изготвяне на един парафинов хистологичен препарат от готов 

парафинов блок
бр.

7.00 лв.

1202003
Хистохимична обработка на един парафинов препарат - оцветяване бр.

10.00 лв.

12020031 Интерпретация на един хишстохимичен препарат бр. 10.00 лв.

1202004

Поставяне на пато - морфологична диагноза от лекар - специалист 

върхи биопсичен материал / до 3 блокчета/
бр.

60.00 лв.

1202005

Поставяне на пато - морфологична диагноза от лекар - специалист 

върхи биопсичен материал / над 3 блокчета/ на блокче
бр.

12.00 лв.

1202006 Изследване на гинекологична цитонамазка до 2 препарата бр. 30.00 лв.

1202007

Спешна интраоперативна обработка на материали и патоморфологична 

диагностика по тях
бр.

100.00 лв.

1202008 1 блокче бр. 82.00 лв.

1202009 2 блокчета бр. 104.00 лв.

1202010 3 блокчета бр. 126.00 лв.

1202011 4 блокчета бр. 160.00 лв.

1202012 5 блокчета бр. 194.00 лв.

1202013 6 блокчета бр. 228.00 лв.

1202014 За всяко следващо блокче се доплаща по бр. 34.00 лв.

1202015 Консултация на готови хистологични препарати до 3 блокчета бр. 70.00 лв.

1202016 Консултация на готови хистологични препарати над 3 блокчета за брой
бр.

20.00 лв.

1202017 Цитологично изследване на ТАБ и изливи /до 3 препарата/ бр. 50.00 лв.

1202018

Цитологично изследване на ТАБ и изливи /над 3 препарата/ за всеки 

препарат
бр.

10.00 лв.

1202019 Интерпретация на готови цитологични препарати/до 3 препарата/ бр. 50.00 лв.

1202020

Интерпретация на готови цитологични препарати/над 3 препарата/ за 

всеки препарат
бр.

10.00 лв.

1202021 Тест за Прогестерон рецептор бр. 60.00 лв.

1202022 Тест за естроген рецептор бр. 60.00 лв.

1202023 Имунохистохимично изследване за HER - 2 бр. 120.00 лв.

1202024

Имунохистохимично изследване с други имунохистохимични тестове - 

за всеки един
бр.

70.00 лв.

1202025 Ki 67 бр. 70.00 лв.

1202026 BCL 2 бр. 70.00 лв.

1202027 S - 100 protein бр. 70.00 лв.

1202028 p53 protein бр. 70.00 лв.

1202029 AMACR бр. 70.00 лв.

1202030 CD - 3 бр. 70.00 лв.

1202031 CD-10 бр. 70.00 лв.

1202032 CD - 20 cy бр. 70.00 лв.

1202033 CD - 34 class II бр. 70.00 лв.

1202034 CD - 45 бр. 70.00 лв.

1202035 LEUCOCYTE COMMON ANTIGEN Clones 2B11 +PD 7/26 бр. 70.00 лв.

1202036 Vimentin бр. 70.00 лв.

1202037 E - Cadherin бр. 70.00 лв.

1202038 Synaptophysin бр. 70.00 лв.

1202039 Hepatocyte OCH1E5 бр. 70.00 лв.



1202040 SMMHC - Smooth Muscle Myosin Heavy Chain бр. 70.00 лв.

1202042 TTF - 1 - Anti - thyroid transcrip factor бр. 70.00 лв.

1202043 CK 5/6 - Cytokeratin 5/6 бр. 70.00 лв.

1202044 CK 7 - Cytokeratin 7 бр. 70.00 лв.

1202045 CK 20 - Cytokeratin 20 бр. 70.00 лв.

1202046 CK AE1/AE3 - Cytokeratin AE1/ AE3 бр. 70.00 лв.

1202047 CK 34 BE 12 - Cytokeratin HMW High бр. 70.00 лв.

1202048 Chromogranin A бр. 70.00 лв.

1202049 Изследване по метода на течно - базирана цитология бр. 50.00 лв.

1202050 Интерпретация на  ИХХ препарати (панел) с поставяне на диагноза бр. 80.00 лв.

1202054 P- 16 бр. 130.00 лв.

1202055 Аутопсия бр. 350.00 лв.

1202056 Избор на лекар за консултация на хистологичен препарат бр. 250.00 лв.

1202057 GATA бр. 130.00 лв.

1202058 Снимка на хистологичен препарат бр. 10.00 лв.

Диагностично Консултативен Блок 

ШИФЪР Наименование на предлаганата услуга бр.

Цена 

заплащани 

от пациента

НЗОК МЗ

1120001 Преглед от специалист бр. 50.00 лв.

1120002 Вторичен преглед при  лекар бр. 30.00 лв.

1120003 Колпоскопия бр. 60.00 лв.

1120004 Биопсия бр. 50.00 лв.

1120005 Обгаряне / Електрокоагулация/ бр. 50.00 лв.

1120006 Вземане на секрет за изследване бр. 10.00 лв.

1120008 Електрокардиография бр. 10.00 лв.

1120009 Тънкоиглена аспирационна биопсия /ТАБ/ на лимфен възел бр. 80.00 лв.

1120011 Цистоскопия пикочен мехур бр. 300.00 лв.

1120012 Биопсия на простатна жлеза бр. 300.00 лв.

1120013 Смяна на катетър бр. 50.00 лв.

1120014 Интравезикална инсталация в пикочен мехур бр. 50.00 лв.

1120015 Поставяне на венозна инжекция бр. 15.00 лв.

1120016 Поставяне на мускулна инжекция бр. 7.00 лв.

1120017 Поставяне на подкожна инжекция бр. 7.00 лв.

1120018 Консулт за ТЕЛК бр. 50.00 лв.

1120019 Промивка на ухо бр. 15.00 лв.

1120020 Промивка на уши бр. 20.00 лв.

1120021 Поставяне на имплант бр. 20.00 лв.

1120022 Превръзка бр. 20.00 лв.

1120023 Консултативен преглед от алерголог бр. 50.00 лв.

1120024 Тестуване с анестици и алергологично заключение бр. 70.00 лв.

1120025 Тестуване с анестици бр. 50.00 лв.

1120026 Тест с алерген (медикамент) - 1бр. бр. 5.00 лв.

1120027 Препис извлечение от тестуване бр. 10.00 лв.

1120030 Поставяне на калгевакс бр. 20.00 лв.

1120031 Преглед при доцент бр. 60.00 лв.

1120032 Определяне план за лечение на онкологично болни пациенти бр. 60.00 лв.

9000001 Потребителска такса  за брой пролежени дни-  ОЛТ бр. 5.80 лв.

1120035 Оперативни процеси, в областта на УНГ и ЛЧ област бр. 250.00 лв.

1120034 Амбулаторни хирургични процедури бр. 120.00 лв.

1120036 Консултативен преглед от уролог с УЗД бр. 80.00 лв.

1120037 Включване на венозна инфузия (рехидратация) бр. 50.00 лв.

1120038 Обработка на рана бр. 50.00 лв.

1120039

Пакет "Мъжко здраве" - включва: преглед от уролог; УЗД на коремни 

органи; изследване на туморен маркер PSA, урина, ПКК с ДКК, 

кр.захар, урея, креатинин, ASAT, ALAT, CRP

бр.

150.00 лв.

1120040

Пакет "Женско здраве" I - включва: преглед от гинеколог; УЗД на 

коремни органи; цитонамазка; изследване на туморни  маркери СА 125, 

SCC, урина, ПКК с ДКК, кр.захар, урея, креатинин, ASAT, ALAT, CRP

бр.

230.00 лв.

1120041

Пакет "Женско здраве" II - включва: преглед от хирург; УЗД на млечна 

жлеза; изследване на туморен  маркер СА 15-3,  урина, ПКК с ДКК, 

кр.захар, урея, креатинин, ASAT, ALAT

бр.

150.00 лв.

1120042

Пакет "Здраве на щитовидната жлеза" - включва: УЗД на щитовидна 

жлеза, изследване на TSH, FT3, FT4, урина, ПКК с ДКК, кр.захар, урея, 

креатинин, ASAT, ALAT, CRP

бр.

140.00 лв.

1120043

Пакет "Здраве на коремните органи" - включва: преглед от коремен 

хирург и/или гастроентеролог,  УЗД на коремни органи, изследване на 

туморни маркери: CEA, C 19-9, урина, ПКК с ДКК, кр.захар, урея, 

креатинин, ASAT, ALAT, CRP

бр.

200.00 лв.

1120044

Пакет "Здрав слух" - включва: преглед от специалист УНГ,  

аудиометрия; ПКК с ДКК, CRP
бр.

100.00 лв.

ОАИЛ

ШИФЪР Наименование на предлаганата услуга

Цена 

заплащани 

от пациента

НЗОК МЗ

1203001
Преглед  анестезиолог (извън определените дни-понеделник и петък) бр.

50.00 лв.

1203002 Продължително следоперативно венозно обезболяване до 24 ч.                    бр. 180.00 лв.

1203003 Краткотрайна венозна анестезия до 30 мин. бр. 120.00 лв.

1203004 Венозна анестезия с времетраене от 30 до 60 мин бр. 140.00 лв.

1203005 Интубационна анестезия 1 час бр. 200.00 лв.

1203006
Интубационна анестезия /допълнително за всеки следващ започнат час       бр.

70.00 лв.

1203007 Регионална анестезия блок бр. 100.00 лв.

1203008 Регионална анестезия спинална бр. 120.00 лв.

1203009 Регионална анестезия епидурална бр. 150.00 лв.

1203010 Регионална анестезия епидурална с поставяне на катетър бр. 200.00 лв.

1203011 Продължително обезболяване епидурален блок до 72 ч.                                  бр. 250.00 лв.

1203012

Мониториращо пациента анестезиологично присъствие(MAC-Monitored 

Anaesthesia Care)
бр.

80.00 лв.

1203013 Будна седоаналгезия до 15 мин., с мониторинг бр. 90.00 лв.

1203014 Умерено дълбока венозна седоаналгезия до 30 мин., с мониторинг             бр. 120.00 лв.



1203015

Умерено дълбока венозна седоаналгезия повече от 30 

мин./допълнително за всеки започнати нови 30 мин.
бр.

30.00 лв.

1203016 Дълбока венозна седоаналгезия 30-60 мин., с мониторинг бр. 180.00 лв.

1203017

Дълбока венозна седоаналгезия над 60 мин./за всеки започнат час 

допълнително
бр.

30.00 лв.

1203018 Маскова обща анестезия до 60 мин. бр. 120.00 лв.

1203019 Интубационна венозна обща анестезия(ТИВА) до 60 мин. бр. 170.00 лв.

1203020

Интубационна обща анестезия(ТИВА)над 60 мин./ за всеки започнат 

час допълнително                      
бр.

50.00 лв.

1203021 Обща анестезия за фиброколоноскопия бр. 120.00 лв.

1203022 Обща анестезия за фиброгастроскопия бр. 75.00 лв.

1203023 Обща анестезия за ERCP бр. 180.00 лв.

ДРУГИ УСЛУГИ

Наименование на предлаганата услуга

Цена 

заплащани 

от пациента

Справка архив бр. 5.00 лв.

Копирна услуга бр.

едностранно бр. 0.10 лв.

двустранно бр. 0.20 лв.

Масаж след лимфен дренаж МАСАЖ СЛЕД ЛИМФЕН ДРЕНАЖ НА 

ГОРЕН КРАЙНИК 30 МИН.
бр.

12.00 лв.

Издаване на медицинско удостоверение/документ бр. 3.00 лв.

Издаване на дубликат на документ бр. 5.00 лв.

Издаване на заверено копие на медицински документ – на страница бр.
0.20 лв.

Специализиран транспорт в рамките на града бр. 20.00 лв.

АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ**

Админ. такса сключване на договор с изпълнител СБАЛОЗ бр. 500.00 лв.

Админ. такса за разглеждане и подписване на договор за клинично бр. 1 500.00 лв.

Админ. такса за експресно разглеждане и подписване на договор за бр. 2 100.00 лв.

Админ. такса за разглеждане и разписване на анекс за съществена 

промяна към действащ договор по клинично изпитване
бр.

800.00 лв.

Админ. такса за разглеждане и разписване на анекс за несъществена 

промяна към действащ договор по клинично изпитване
бр.

500.00 лв.

Админ. такса за архивиране на приключило клинично изпитване бр. 600.00 лв.

Годишна админ. такса по обслужване на клинично изпитване бр. 800.00 лв.

* Всички плащания могат да бъдат извършвани в брой, чрез терминално устройство и по банков 

път по IBAN: BG52UNCR70 0015 0244 0185, Уникредит Булбанк АД

** Административните такси по клинични проучвания се заплащат от спонсора

**** Админ. такси за клинични изпитвания важат за  сключване на договори,след 01.11.2022г. 

***** Медицински изделия, които не са включени в цената на КП/АПр се заплащат от пациента 

по доставни цени за ЛЗ, съгл. сключени договори. 

Всички прегледи извън Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните

прегледи и диспансеризацията от 01.01.2017 г. на Министерството на здравеопазването

и всички прегледи по амбулаторните процедури АПР 05; 06; 07; 08; 38, по които

лечебното заведение работи, се заплащат като преглед от лекар по утвърдения в

„СБАЛОЗ – Варна“ Ценоразпис

*** В рамките на една хоспитализация НЗОК заплаща до 1200 лв. общо за всички приложени  МИ, от  

гр.24 от "Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болнична та 

медицинска помощ и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група"


