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ЗАПОВЕД №Д-135 

от 26.06 .2015 година  

за изменение и допълнение на Заповед № Д-111, София, 27.05.2015 г.  

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

Цени на медицинските услуги в МБАЛНП “Св. Наум” за пациенти избрали по 

собствен избор лечебното заведение, в раздел «Медицински услуги», считано от  

01 юли 2015 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнителен директор: 

      /Акад. проф. д-р Ив. Миланов, дмн/ 
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      Към Заповед № Д-135/26.06.2015 г. 

Заповедта да се сведе до знанието на гл. счетоводител, счетоводство, касиер, 

началници на клиники и отделения, аналитик база данни и регистратура. 

 

 

Изпълнителен директор: 

      /Акад. проф. д-р Ив. Миланов, дмн/ 

 

  
 

  

Име на услугата Цена/лв. 

Медицински услуги  

Консултативен преглед от  лекар със специалност - не хабилитиран   50.00 лв. 

Консултативен преглед от  доцент   70.00 лв. 

Консултативен преглед от  професор   90.00 лв. 

Заплащане на консултант извън случаите на чл.21, ал.1 от Наредба №47 от 08.09.2010 г. за 

организацията, дейността и условията и реда за финансиране на национални и 

републикански консултанти за реално извършена дейност без оперативна интервенция 

  50.00 лв. 

Заплащане на консултант извън случаите на чл.21, ал.1 от Наредба №47 от 08.09.2010 г. за 

организацията, дейността и условията и реда за финансиране на национални и 

републикански консултанти за реално извършена дейност с оперативна интервенция 

  150.00 лв. 

Леглоден   50.00 лв. 

Леглоден луксозна стая   70.00 лв. 

Леглоден придружител   25.00 лв. 

Леглоден придружител луксозна стая   35.00 лв. 

ВИП стая в клиниките за пациенти по клинични пътеки и МЗ   20.00 лв. 

Леглодни в клиника за интензивно лечение на нервни болести без интензивни грижи   70.00 лв. 

Леглодни в клиника за интензивно лечение на нервни болести с интензивни грижи 200.00 лв. 

Леглодни в клиника по нервни болести за лечение на болката отделение по 

неврорехабилитация 
  70.00 лв. 

Протокол за лекарства – първи медикамент     5.00 лв. 

Протокол за лекарства – втори и следващ медикамент     2.00 лв. 
Медицинско свидетелство без лекарски преглед     10.00 лв. 

Медицинско свидетелство с един лекарски преглед(за носене на  оръжие, за работа с 

класифицирана информация, за охранителна дейност,  за достъп до национални 

стратегически обекти, за осиновяване, за конкурси за работа – Висш съдебен съвет, ВУЗ и 

др.) 

  30.00 лв. 

Медицинско свидетелство с два лекарски прегледа( за завещание, сделки,  за гражданство)   50.00 лв. 

Медицинско свидетелство с три лекарски прегледа   75.00 лв. 

Епикризи и експертни становища     5.00 лв. 

Преглед от комисия за извършване на експертизи на ЗЗОЛ   20.00 лв. 

Епикризи, експертни становища и копия от изследвания     5.00 лв. 


