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З А П О В Е Д 

№ Д-135 

София, 26.05.22 г. 

За изменение и допълнение на Заповед №Д-126/10.05.2022 г. на Изпълнителния 

директор на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Допълвам Приложение № 1 „Ценоразпис на платените медицински и други, 

дейности предоставяни от Многопрофилна болница за активно лечение по неврология 

и психиатрия „Свети Наум” ЕАД към Заповед Д-126/10.05.22 г., като допълвам раздел 

„Медицински процедури с хипербарна камера” 

 

 

Медицински процедури с хипербарна камера 

Име на услугата 

Цена/лв. за 

единична 

процедура 

Цена/лв.  

Цена/лв. за 20 

процедури 

Цена/лв. над 20 

процедури 
за 10 

процедури 

Стандартна процедура 

за възрастни с 

времетраене 50 мин. до 

1 ч. и 10 мин. 

60.00 лв. 540.00 лв. 1 000.00 лв. 50.00 лв./на процедура 

Стандартна процедура 

за деца с времетраене 

50 мин. до 1 ч. и 10 

мин. 

50.00 лв. 450.00 лв. 800.00 лв. 50.00 лв./на процедура 
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Стандартна процедура 

за пенсионер с 

времетраене 50 мин. до 

1 ч. и 10 мин. 

50.00 лв. 450.00 лв. 800.00 лв. 50.00 лв./на процедура 

Име на услугата Цена/лв. за единична процедура 

Стандартна процедура за двама възрастни с времетраене 

50 мин. до 1 ч. и 10 мин. 
100.00 лв. 

Стандартна процедура за възрастен с дете с времетраене 

50 мин. до 1 ч. и 10 мин. 
90.00 лв. 

Стандартна процедура възрастен с две деца с времетраене 

50 мин. до 1 ч. и 10 мин. 
110.00 лв. 

Стандартна процедура двама възрастни с едно дете с 

времетраене 50 мин. до 1 ч. и 10 мин. 
120.00 лв. 

Стандартна процедура двама възрастни с две деца с 

времетраене 50 мин. до 1 ч. и 10 мин. 
150.00 лв. 

Име на услугата Цена/лв.  

Тренировъчни „спускания“ за водолази на дълбочина 20 

метра 
50.00 лв. 

Консултация с лекар специалист за провеждане на 

горецитираните процедури 
20.00 лв. 

Вторичен преглед от  лекар специалист за провеждане на 

горецитираните процедури 
20.00 лв. 

Лечение на декомпресионна болест по Терапевтична 

Таблица – Treatments Table US Navi №5 
200.00 лв. 

Лечение на декомпресионна болест по Терапевтична 

Таблица – Treatments Table US Navi №6 
250.00 лв. 

Лечение на декомпресионна болест по модифицирана 

Таблица –US Navi №5, прилагана от българските ВВС 
250.00 лв. 

Забележка: Придружител, който не диша кислород не заплаща.  
 

2. Изменението  влиза в сила от 01.06.22 година. 

3.Заповедта да се сведе до знанието на лекар в звено хипербарна оксигенация,  главния 

счетоводител, касиер и аналитик база данни. 

Изпълнителен директор: 

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

 



 


