
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-БЕРКОВИЦА ЕООД 

ГР.БЕРКОВИЦА  

УТВЪРДИЛ:                                                                                                                                                                                                                  

/Ю.ВЕСЕЛИНОВА-ПРОКУРИСТ/                                                               

ИНФОРМАЦИЯ 

За вида,  цените и начина на заплащане  на  предоставяните   

медицински услуги  в МБАЛ- Берковица ЕООД гр.Берковица 

 

Наименование на услугата 

Мерна 
едини

ца 
(ден, 

брой и 
др.)  

Цена в лева, 
заплащана  от: 

   Пациент  НЗОК 

 Потребителска такса за болничен престой  ден 5.80   

к.п. 1 Стационарни грижи при бременност с повишен 
риск 

бр.   
400 

к.п.  3 Оперативни процедури за задържане на 
бременност 

бр.   
150 

к.п. 4.1 Преждевременно прекъсване на бременността: при 
прекъсване на бременността до 13 гест.с.вкл. 

бр.   
170 

к.п. 4.2 Преждевременно прекъсване на бременността: при 
прекъсване на бременността над 13 гест.с. 

бр.   
280 

к.п. 5 Раждане бр.   750 

к.п. 6 Грижи за здраво новородено дете  бр.   220 

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

бр.   

350 

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

бр.   

520 

к.п. 33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни 
нарушения  

бр.   
435 

к.п. 39 Диагностика и лечение на бронхопневмония и 
бронхиолит при лица над 18 годишна възраст 

бр.   
580 

к.п. 48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в 
детска възраст 

бр.   
700 

к.п. 49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст бр.   570 



к.п. 50 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен 
инсулт без тромболиза 

бр.   
730 

к.п. 52 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен 
кръвоизлив 

бр.   
1150 

к.п. 56 Диагностика и лечение на болести на черепно-
мозъчните нерви  (ЧМН), на нервните коренчета и 
плексуси, полиневропатия и вертеброгенни 
болкови синдроми 

бр.   

500 

к.п. 84 Диагностика и лечение на остър и хроничен 
обострен  пиелонефрит  

бр.   
500 

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

бр.   
250 

к.п. 158 Оперативни интервенции при инфекции на меките 
и костни тъкани 

бр.   
550 

к.п. 160 Нерадикално отстраняване на матката бр.   1100 

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

бр.   

770 

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

бр.   

330 

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

бр.   
806 

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

бр.   

460 

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

бр.   

1780 

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

бр.   
1100 

к.п. 179 Оперативни процедури върху апендикс бр.   650 

к.п. 181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното 
пространство 

бр.   
500 

к.п. 182 Оперативни процедури при хернии бр.   650 

к.п. 183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация бр.   700 

к.п. 184 Конвенционална холецистектомия бр.   1150 

к.п. 191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 
18 години 

бр.   
1000 

к.п. 195 Оперативно лечение при остър перитонит бр.   2200 



к.п. 196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси бр.   1500 

к.п. 216 Спешни състояния в гръдната хирургия бр.   550 

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

бр.   
120 

А.пр Предсрочно изпълнение на дейностите по КП№ 
001; 003; 004.1;004.2; 005; 006; 016; 029; 033; 052; 
084; 111; 158; 163; 164; 173; 177; 179; 181; 182; 183; 
184; 216 

бр.   

  

апр.11 Консервативно лечение на продължителна 
бъбречна колика 

бр.   
91 

апр.25 Диагностична и терапевтична пункция и/или 
биопсия 

бр.   58 

апр.26  Амбулаторни хирургични процедури бр.   90 

         

 ЦЕНИ НА ПЛАТЕНИТЕ  УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ПО 
ИСКАНЕ  НА  ГРАЖДАНИТЕ 

  
    

 Преглед от болничен специалист бр. 12   

 Издаване на документ изискващ преглед бр. 12   

 Издаване на медицински документ-дубликат бр. 3   

 Издаване на мед.документ неизискващ преглед бр. 5   

 Мускулна инжекция  бр. 1.5   

 Венозна инжекция бр. 3   

 Вземане на материал за биопсия бр. 35   

 Мед.освидетелстване по искане на  бр. 60   

 застрахователна компания бр.    

 Венозна анестезия бр. 25   

 Регионална анестезия бр. 30   

 Обща анестезия без интубация бр. 35   

 Обща анестезия с интубация бр. 60   

 Рентгенови изследвания       

 Рентгенография на зъби бр. 5   

 Рентгенография на  челюсти бр. 10   

 Рентгенография на лицеви кости бр. 10   

 Рентгенография на околоносни синуси бр. 10   

 Специални центражи на черепа бр. 10   

 Рентгенография на стернум бр. 10   

 Рентгенография на ребра бр. 10   

 Рентгенография на бял дроб бр. 15   

 Рентгенография на крайници бр. 10   



 Рентгенография на длан и пръсти бр. 10   

 Рентгенография на стерно-клавикуларна става бр. 10   

 Рентгенография на сакро-илиачна става бр. 10   

 Рентгенография на  тазобедрена става бр. 12   

 Рентгенография на бедрена кост бр. 12   

 Рентгенография на колянна  става бр. 10   

 Рентгенография на подбедрица бр. 10   

 Рентгенография на глезенна става бр. 10   

 Рентгенография на стъпало и пръсти бр. 10   

 Рентгенография на клавикула бр. 10   

 Рентгенография на акромиоклавикуларна става бр. 10   

 Рентгенография на скапула бр. 10   

 Рентгенография на раменна става бр. 10   

 Рентгенография на хумерус бр. 10   

 Рентгенография на лакетна става бр. 10   

 Рентгенография на антебрахиум бр. 10   

 Рентгенография на гривнена става бр. 10   

 Рентгенография на череп бр. 15   

 Рентгенография на гръбначни прешлени бр. 15   

 Рентгенография на гръден кош и бял дроб бр. 15   

 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум бр. 15   

 Обзорна рентгенография на корем бр. 15   

 Рентгенография на таз бр. 15   

 Ехографска диагностика на коремни и ретро-
перитонеални органи 

бр. 
15 

  

 Компютърна аксиална или спирална томография бр. 70   

 Рентгеново изследване на хранопровод и стомах бр. 20   

 Рентгеново изследване на тънки черва бр. 20   

 Иригография бр. 25   

 Венозна урография бр. 30   

 Изследвания в МБЛ       

 Васерман бр. 8   

 Определяне на кръвна група бр. 7   

 Посявка на назофарингиален секрет / еднократно / бр. 6   

 Храчка с антибиограма бр. 10   

 Урокултура еднократно бр. 6   

 Урокултура  с антибиограма бр. 10   

 Хемокултура - еднократно бр. 5   

        



 
 
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИАГНОСТИЧНИ И 
ТЕРАПЕВТИЧНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДЕЙНОСТИ 

 Ехокардиография бр. 20   

 Индивидуални инхалации с лекарствено вещество бр. 2   

 Малка амбулаторна операция бр. 35   

 Хирургична обработка на рана с превръзка бр. 20   

 Превръзка бр. 5   

 Фиброгастродуоденоскопия бр. 30   

 Поставяне на песар бр. 20   

 Поставяне на интраутеринен песар ( спирала ) бр. 20   

 Отстраняване на спирала бр. 12   

 Вземане на ендометриална намазка бр. 10   

 Марсупилизация на бартолинова киста и абсцес бр. 20   

 Прекъсване на бременност по желание бр. 150   

 Цистоскопия  бр. 18   

 Поставяне на уретрален катетър бр. 5   

 Смяна на уретрален катетър бр. 5   

 Смяна на цистостомен дренаж бр. 10   

 Смяна на нефростомен дренаж бр. 15   

 Инцизио при френулум бреве бр. 10   

 Диагностична и терапевтична пункция на става бр. 15   

 Хирургична обработка с шев на мускулно 
сухожилие, 

бр. 
40 

  

 Наместване на луксирана става бр. 50   

 Гипсова имобилизация на крайник бр. 40   

 Сваляне на гипсова имобилизация бр. 5   

 Малка амбулаторна операция – отстраняване на  бр. 25   

 ганглион, вагинотомия      

 Сваляне на конци и превръзка бр. 10   

 Предна тампонада на носа бр. 10   

 СТАЦИОНАРНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЖЕЛАНИЕ  НА ЗДРАВНО 
НЕОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ 

    
  

 Цена на 1 леглоден за ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ ден 60   
 Цена на 1 леглоден за НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ ден 60   
 Цена на 1 леглоден за ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ ден 60   
 Цена на 1 леглоден за ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ ден 80   
 Цена на 1 леглоден за АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТД. ден 80   
 ЗДРАВНО-НЕОСИГУРЕНИ  И / ИЛИ ПАЦИЕНТИ, ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ЗДРАВНО 

ОСИГУРЯВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗАПЛАЩАТ СТОЙНОСТТА НА 
КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА ПО КОЯТО СЕ ЛЕКУВАТ. 

    
  



 Ползване на ВИП услуги се заплаща допълнително Ден 20   
         За извършване на немедицинска услуга на граждани по тяхно 

желание – превоз на пациенти, се заплаща цена   за градски  
пропътуван километър. 

КМ 2   

         За извършване на немедицинска услуга на граждани по тяхно 
желание – превоз на пациенти, се заплаща цена    извън 
населеното място. 

КМ 1   

 ТАКСАТА  ЗА  ПЛАТЕНИТЕ  МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ  ОТ СТРАНА 
НА ПАЦИЕНТА,  СЕ ВНАСЯ В  КАСАТА НА  МБАЛ-БЕРКОВИЦА 
ЕООД, ЗА КОЕТО СЕ ИЗДАВА  СЪОТВЕТНИЯ ФИНАНСОВ 
ДОКУМЕНТ 

    

 

Цените на  медицинските  услуги  са   актуализирани  със заповед 

№ 147/05.04.2018г. на Прокуриста на МБАЛ-Берковица ЕООД   и  влиза в  

сила   от  01.04.2018г 


