
 

МНОГОПРОФИЛНА   БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ  ПО НЕВРОЛОГИЯ  И  ПСИХИАТРИЯ  “СВЕТИ 
НАУМ” 

АКРЕДИТИРАНА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА 

София 1113, ул. "д-р Любен Русев” № 1.,  тел  m(02)  9702 300 (222); 0886766068,  факс (02) 8709309; 

Ел. поща  umbalnp@svnaum.com 

MULTIPROFILE  HOSPITAL  FOR   ACTIVE  TREATMENT  IN  NEUROLOGY  AND  PSYCHIATRY 

“ST.  NAUM” 

ACCREDITED UNIVERSITY  HOSPITAL 

1113 Sofia, 1, Louben Roussev str.; tel: +359 (2) 9702 300 (222);  0886766068, fax: +359 (2) 8709309; 

E-mail: umbalnp@svnaum.com   
 

З А П О В Е Д 

№ Д- 250/ 29.09.22 г. София 

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

директор на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Допълвам  и изменям 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 и изменям раздел „Административни услуги съпътстващи провеждането 

на клинично проучване” 

 

Административни услуги съпътстващи провеждането на клинично 

проучване 

 

Име на услугата Цена/лв. Без 

ДДС 

Административна такса за разглеждане на проекто-договор или анекс 

представен от Възложителя 

1000.00 лв. 

Такса съхранение на лекарствени продукти в болнична аптека, вкл. и 

извършваните дейности от маг. фармацевта по получаването, съхранението, 

приготвянето и отпускането от аптеката, съгласно протокола на клиничното 

изпитване (месечно) 

300.00 лв. 

Съхранение на кръв във фризер в клинична и ликворологична лаборатория 

за период по-дълъг от 24 часа (месечно) 

100.00 лв. 

Годишна такса за провеждане на мониторинг на клиничното изпитване от 

страна на лицето за контакт на територията на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД 

2 000.00 лв. 

Еднократна такса за архивиране и съхранение на документите по клинично 

изпитване в МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД 

2 400.00 лв. 

Годишна такса за ползване на телефон , факс и интернет (таксата се заплаща 

поотделно за всяка година от договора)  240.00 лв. 
Годишна такса болничен координатор (таксата се заплаща поотделно за всяка 

година от договора) 300.00 лв. 

 

2. Изменението  влиза в сила от 01.10.22 година. 

3.Заповедта да се сведе до знанието на главния счетоводител, касиер и аналитик база данни. 

Изпълнителен директор:/ПП/ 

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