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  „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – БУРГАС” ЕООД 

 
Бургас                                                                               Управител:    056/86-64-02 
бул. Демокрация № 86                                                                             056/85-98-02 
                                        факс:    056/85-98-30 

 

 
 

З А П О В Е Д 
 

№ 47/04.02.2019 г. 

На основание чл.2, ал 3, и във връзка с чл.3, т.5, от Наредбата за 
осъществяване правото на достъп до медицинска помощ приета с ПМС № 119 от 
22.05.2006 година,  посл. изм. и доп. бр.29 от 07.04.2017 г. 

 
 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 Утвърждавам ценоразпис на медицински услуги, които следва да бъдат 
заплатени от здравнонеосигурените лица подлежащи на планов прием или 
желаещи извършване на отделни медицински услуги и лечение в „КОЦ–Бургас” 
ЕООД, както и от здравноосигурени лица и чуждите граждани ползващи се със 
статут на здравноосигурени лица в Република България за допълнително 
поискани от тях услуги, свързани с оказването на медицинска помощ. 
 
     І. Ценоразпис на медицински услуги, извършвани в „КОЦ-Бургас” ЕООД: 
      

№ вид дейност цена 

 1. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ  

1.1. 
Диспансерно наблюдение включващо диспансерен преглед и 
изследвания (без ЯМР и КТ) 

130,00 лв. 

1.2. 
Диспансерно наблюдение включващо диспансерен преглед и 
изследвания   с КТ 

130,00 лв. + 
цената на КТ 

1.3. 
Диспансерно наблюдение включващо диспансерен преглед и 
изследвания с ЯМР  

375,00 лв. 

1.4. Експертно становище от онкологичен комитет 60,00 лв. 

1.5. 
Преглед в специализиран диагностично-консултативен кабинет 
(първичен) 

30,00 лв. 

1.6. 
Преглед в специализиран диагностично-консултативен кабинет 
(вторичен) 

15,00 лв. 

1.7. Сваляне на конци 15,00 лв. 

1.8. Подкожна инжекция 3,00 лв. 

1.9. Мускулна инжекция 5,00 лв. 

1.10. Венозна инжекция 15,00 лв. 

1.11. Вземане на венозна кръв 5,00 лв. 

1.12. Вземане на периферна кръв 2,00 лв. 

1.13. Включване на система (без медикамент)  10,00 лв. 

1.14. Хирургична обработка на рана с шев 40,00 лв. 

1.15. Хирургична обработка на рана без шев 25,00 лв. 

1.16. Вземане на биопсия в кожен кабинет 15,00 лв. 

1.17. Вземане на цитонамазка в кожен кабинет 5,00 лв. 

1.18. Електрокоагулация в кожен кабинет 10,00 лв. 

1.19. Имунотерапия с Calgevax 10,00 лв. 



 2 

№ вид дейност цена 

1.20. Отстраняване на доброкачествено образувание на кожата (бенка, 
брадавица, кератоакантом, папилом, фибром) 

25,00 лв. 

1.21. Поставяне на катетър на пациент/пациентка  25,00 лв. 

1.22. Пункция в Кабинет по онкологична хирургия 35,00 лв. 

1.23. Интравезикална химиотерапия 
200,00 лв. + 
цената на 

медикамента 

1.24. Ректоскопия с подготовка (клизма) 60,00 лв. 

1.25. Ректоскопия без подготовка  50,00 лв. 

1.26. Хирургична превръзка по желание на пациента от лекар 35,00 лв. 

1.27. Хирургична превръзка по желание на пациента от мед.сестра 15,00 лв. 

1.28. Диатермокоагулация в Кабинет по онкогинекология 60,00 лв. 

1.29. Вземане на биопсия в Кабинет по онкогинекология 30,00 лв. 

1.30. Вземане на цитонамазка в Кабинет по онкогинекология 10,00 лв. 

1.31. Поставяне на спирала 
 

60,00 лв. 
 

1.32. Сваляне на спирала 40.00 лв. 

1.33. Абдоминална или трансвагинална ехография на малък таз 40,00 лв. 

1.34. Колпоскопско изследване 50,00 лв. 

1.35. Колпоскопия с прицелна биопсия 80,00 лв. 

1.36. Поставяне на лекарства във влагалище 30,00 лв. 

1.37. Поставяне на влагалищна тампонада 40,00 лв. 

1.38. Сваляне на влагалищна тампонада 25,00 лв. 

1.39. 
Поставяне на вътрематочни противозачатъчни средства или вагинален 
песар 

40,00 лв. 

1.40. 
Отстраняване на вътрематочни противозачатъчни средства или 
вагинален песар 

25,00 лв. 

1.41. Вземане на материал за микробиологично изследване 10,00 лв. 

1.42. Абразио на цервикален канал 80,00 лв. 

1.43. Полипектомия 80,00 лв. 

1.44. Полипектомия и абразио на цервикален канал 150,00 лв. 

1.45. 
Деструктивно лечение на доброкачествено изменение на 
маточната шийка, (без химическа каутеризация) 

60,00лв. 

1.46. 
Деструктивно лечение на доброкачествено изменение на вулвата и 
влагалището, (без химическа каутеризация) 

30,00 лв. 

1.47. 
Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната 
шийка,вулва и влагалище (без химическа каутеризация) 

30,00 лв. 

1.48. Аспирационна ендометриална биопсия 40,00 лв. 

1.49. 
Профилактичен пакет (маточна шийка) – гинекологичен преглед, 
колпоскопия и взема на материал за цитологично изследване 

85,00 лв. 

1.50. 
Профилактичен пакет (яйчник) – гинекологичен преглед и 
абдоминална или трансвагинална ехография на малък таз 

60,00 лв. 

1.51. Инцизия на перитонзиларен абсцес 50,00 лв. 

1.52. Аудиометрия 20,00 лв. 

1.53. Отстраняване на чуждо тяло от УНГ органи 25,00 лв. 

1.54. Ушна промивка 15,00 лв. 

1.55. Инцизия на фурункул на носа 30,00 лв. 

1.56. Медицински документи (дубликат) ксерокопие 1 лист 0,30 лв. 

1.57. Медицински документ не изискващ преглед 5,00 лв. 

1.58. Консултация с психолог 30,00 лв. 

 2. ОТДЕЛЕНИЕ  ПО КЛИНИЧНА  ПАТОЛОГИЯ  

2.1. Хистологично изследване 50,00 лв. 

2.2. Цитологично изследване 15,00 лв. 
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2.3. Хормонално изследване – естроген 70,00 лв. 

2..4. Хормонално изследване – прогестерон 70,00 лв. 

2.5. Хормонално изследване – HER-2 70,00 лв. 

2.6. Имунохистохимично изследване Ki 67 70,00 лв. 

2.7. Изработване на препарати (2 бр.) от готово парафиново блокче 10,00 лв. 

2.8. Консултация на готов хистологичен препарат 30,00 лв. 

2.9. Консултация на готов цитологичен препарат 10,00 лв. 

2.10. 

Подготовка на хистологични препарати и парафинови блокчета за 
външна консултация *Забележка: пациенти с диагноза „Лимфом” и 
препоръка за ИХХ в хистологичния резултат се обслужват без 
такса 

25,00 лв. 

2.11. 
Използване на помещение за тоалет, обличане и подготовка на 
труп за погребение от траурна агенция 

20,00 лв. 

 3. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ  

3.1. 
Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: 
хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, 
МСV, MCH, MCHC + апаратно диференциално  броене 

 
5,00лв. 

3.2. 
Диференциално броене на левкоцити в кръв – визуално 
микроскопско или автоматична апаратно изследване 

3,00 лв. 

3.3. 
Морфология на еритроцити в кръв – визуално микроскопски 
изследване 

 
3,00 лв. 

3.4. Ретикулоцити 3,00 лв. 

3.5. Скорост на утаяване на еритроцитите 2,00 лв. 

3.6. Време на кървене/време на съсирване 2,00 лв. 

3.7. Протромбиново време 4,00 лв. 

3.8. Фибриноген 4,00 лв. 

3.9. D-dimer 20,00 лв. 

3.10. Химично изследване със сухи тестове – комплексно 8 изследвания 3,00 лв. 

3.11. Седимент – ориентировъчно изследване 1,00 лв. 

3.12. Глюкоза 2,00 лв. 

3.13. Желязо 4,00 лв. 

3.14. ЖСК 4,00 лв. 

3.15. Кръвно-захарен профил 6,00 лв. 

3.16. Креатинин 2,00 лв. 

3.17. Урея 2,00 лв. 

3.18. Билирубин – общ 2,00 лв. 

3.19. Билирубин – директен 2,00 лв. 

3.20. Общ белтък 2,00 лв. 

3.21. Албумин 2,00 лв. 

3.22. Холестерол 2,00 лв. 

3.23. HDL-холестерол (директен)  3,00 лв. 

3.24. Триглицериди 2,00 лв. 

3.25. Пикочна киселина 2,00 лв. 

3.26. Алкална фосфатаза (АФ) 3,00 лв. 

3.27. Алфа-амилаза 4,00 лв. 

3.28. Калций 4,00 лв. 

3.29. Sgot – асат 3,00 лв. 

3.30. Sgtp – алат  3,00 лв. 

3.31. GGT – ГГТ  3,00 лв. 

3.32. LDH – ЛДХ  4,00 лв. 

3.33. Креатинкиназа СК  4,00 лв. 

3.34. Йонограма (K, Na, Cl)   6,00 лв. 

3.35. Магнезий Mg   4,00 лв. 
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3.36. хормон FT3 12,00 лв. 

3.37. хормон FT4 12,00 лв. 

3.38. хормон TSH 12,00 лв. 

3.39. хормон  βHCG (серум) 15,00 лв. 

3.40. β2 микроглобулин 20,00 лв. 

3.41. Hb A1c (гликиран хемоглобин) 15,00 лв. 

3.42. CRP (С-реактивен  протеин) 10,00 лв. 

3.43. микроалбумин 10,00 лв. 

3.44. тест за окултни  кръвоизливи 6,00 лв.  

3.45. α–амилаза в урина 4,00 лв. 

3.46. Белтък в урина 4,00 лв. 

3.47. Фосфор 4,00 лв. 

3.48. Туморен маркер SCC 20,00 лв. 

3.49. Туморен маркер AFP 17,00 лв. 

3.50. Тропонин Thi 3 17,00 лв. 

3.51. СК МВ (фракция) 17,00 лв. 

 4. ОТДЕЛЕНИЕ ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА  

4.1. Сцинтиграфия на кости 140,00 лв. 

4.2. Сцинтиграфия на бъбреци 110,00 лв. 

4.3. Диуретична сцинтиграфия на бъбреци 120,00 лв. 

4.4. Сцинтиграфия на бъбреци с медикаментозно повлияване 140,00 лв. 

4.5. Сцинтиграфия на щитовидна жлеза 80,00 лв. 

4.6. Перфузионна сцинтиграфия на бял дроб 110,00 лв. 

4.7. Туморотропна сцинтиграфия 130,00 лв. 

4.8. Сцинтиграфия на мозък 130,00 лв. 

4.9. Лимфосцинтиграфия 115,00 лв. 

4.10. Сцинтиграфия на тестиси 110,00 лв. 

4.11. Сцинтиграфия на слюнчени жлези 110,00 лв. 

4.12. 
Комбинирана миокардна перфузионна сцинтиграфия в покой и при 
физическо натоварване  или при фармакологично въздействие (с 
нитро прерапат) 

150,00 лв. 

4.13. 
Миокардна перфузионна сцинтиграфия само в покой или сома при 
физическо натоварване 

110,00 лв. 

4.14. Метаболитна терапия с Ra223 200,00 лв. 

4.15. Метаболитна терапия с Sr 89 350,00 лв. 

4.16. Медицински документ със сцинтиграфия 10,00 лв. 

4.17. Туморен маркер PSA 17,00 лв. 

4.18. Туморен маркер СА 15-3 17,00 лв. 

4.19. Туморен маркер СА 19-9 17,00 лв. 

4.20. Туморен маркер СА 125 17,00 лв. 

4.21. Туморен маркер СЕА 17,00 лв. 

 5. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА  

5.1. Мамография на двете млечни жлези (четири проекции) 25,00 лв. 

5.2. Мамография при мастектомиран пациент 15,00 лв. 

5.3. Рентгенография на бял дроб 15,00 лв. 

5.4. Рентгеноскопия на бял дроб 15,00 лв. 

5.5. Рентгенография на челюсти 15,00 лв. 

5.6. Рентгенография на темпоромандибуларна става 15,00 лв. 

5.7. Рентгенография на лицев череп 15,00 лв. 

5.8. Рентгенография на околоносни кухини 15,00 лв. 

5.9. Рентгенография на носни кости 15,00 лв. 

5.10. Рентгенография на череп по специален центраж 15,00 лв. 

5.11. Рентгенография на долен крайник  – 1 проекция на сегмент 15,00 лв. 
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5.12. Рентгенография на долен крайник  – 2 проекции на сегмент 20,00 лв. 

5.13. Рентгенография на горен крайник  – 1 проекция 15,00 лв. 

5.14. Рентгенография на горен крайник  – 2 проекции 20,00 лв. 

5.15. Рентгенография на ключица 15,00 лв. 

5.16. Рентгенография на гръдна кост 15,00 лв. 

5.17. Рентгенография на ребра 15,00 лв. 

5.18. Рентгенография на шийни прешлени  – 1 проекция 15,00 лв. 

5.19. Рентгенография на шийни прешлени  – 2 проекции 20,00 лв. 

5.20. Рентгенография на гръдни прешлени – 1 проекция 15,00 лв. 

5.21. Рентгенография на гръдни прешлени – 2 проекции 15,00 лв. 

5.22. Рентгенография на поясни прешлени – 1 проекция 15,00 лв. 

5.23. Рентгенография на поясни прешлени – 2 проекции 20,00 лв. 

5.24. Рентгенография на опашни прешлени  15,00 лв. 

5.25. Рентгенография на тазови кости 20,00 лв. 

5.26. Рентгенография на тазобедрена става 15,00 лв. 

5.27. Рентгенография на отделителна система 25,00 лв. 

5.28. Рентгенография на абдомен 25,00 лв. 

5.29. Рентгенография на малък таз  15,00 лв. 

5.30. Урография 100,00 лв. 

5.31. Контрастно рентгеново изследване на хранопровод 30,00 лв. 

5.32. Контрастно изследване на стомах 35,00 лв. 

5.33. Контрастно изследване дебело черво (иригография) 60,00 лв. 

5.34. Пасаж на черва 30,00 лв. 

5.35. Ехография на млечни жлези 20,00 лв. 

5.36. Ехография на щитовидна жлеза 20,00 лв. 

5.37. Ехография на черен дроб и жлъчка 15,00 лв. 

5.38. Ехография на отделителна система 15,00 лв. 

5.39. Ехография на малък таз 20,00 лв. 

5.40. Ехография на коремни органи 25,00 лв. 

5.41. Ехография на шийни лимфни възли 15,00 лв. 

5.42. Ехография на аксиларни лимфни възли 15,00 лв. 

5.43. Ехография на ингвинални лимфни възли 15,00 лв. 

5.44. Ехография на слюнчени жлези 20,00 лв. 

5.45. Ехография на меки тъкани 20,00 лв. 

5.46. Ехография на скротум 20,00 лв. 

5.47. Компютъртомографско нативно изследване (без контраст) на:  

  череп 100,00 лв. 

  гръден кош 100,00 лв. 

  гръбначен стълб (на сегмент)  

       - цервикални прешлени 100,00 лв. 

            - торакални прешлени 100,00 лв. 

            - лумбални прешлени 100,00 лв. 

  коремни органи 100,00 лв. 

  мълък таз 100,00 лв. 

5.48. 
Компютъртомографско изследване  (с венозно контрастиране и 
включени консумативи) на: 

 

  череп 200,00 лв. 

  гръден кош 200,00 лв. 

  гръбначен стълб (на сегмент)  

   - цервикални прешлени 200,00 лв. 

        - торакални прешлени 200,00 лв. 

        - лумбални прешлени 200,00 лв. 

  коремни органи 200,00 лв. 
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  мълък таз 200,00 лв. 

5.49. Копие на CD с изследване на пациент 15,00 лв. 

 6. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ  

6.1. Цистоскопия без анестезия 150,00 лв. 

6.2. 
Аксиларна лимфна дисекция с обща анестезия по повод 
онкологично заболяване 

1 000,00 лв. 

6.3. 
Пациенти постъпващи планово в отделението и непровели 
предоперативната подготовка в диагностично-консултативния 
кабинет заплащат за постъпването си 

150,00 лв. 

 7. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ  

7.1 
Диагностични процедури и консервативно лечение на тоско-
инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичин 
произход 

400,00 лв. 

7.2. 
Корекция на проходимостта и възстановяване на анатомия при 
жената 

700,00лв. 

 8.ОАИЛ  

8.1 
Поставяне на епидурален катетър за продължително 
обезболяване 

130,00 лв. 

8.2. Венозна анестезия 120,00 лв. 

8.3. Обща неинтубационна анестезия 130,00 лв. 

8.4. 

Интензивно медицинско наблюдение и лечение на пациент в 
специализирано отделение, в т.ч. визитации, консултации, 
апаратни изследвания, функционални проби, мониториране с 
регистрациа на данните – на час, без скъпоструващи лекарства 

300,00 лв. 
за 24 часа 

 9. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОНКОГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ  

9.1. Диагностична долна/горна ендоскопия без анестезия  150,00 лв. 

 10.ОТДЕЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА 
ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

 

10.1. Издаване на медицинско удостоверение 5,00 лв. 

10.2. Издаване на копие на онкологично досие 10,00 лв. 

 11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ОСИГУРЯВАНИ В ОТДЕЛЕНИЯТА  

11.1. Самостоятелна стая 80,00 лв. 

11.2. Ползване на легло от придружител 60,00 лв. 

11.3. 
Осигуряване на самостоятелен сестрински пост – минимум 6 часа 
през деня и минимум 12 часа през нощта 

5,00 лв.  
на час 

11.4. 
Допълнителен помощен персонал– минимум 6 часа през деня и 
минимум 12 часа през нощта 

3,00 лв.  
на час 

 
    Допълнително поисканите  услуги по т. 11 се заявяват писмено от пациента, 
който декларира, че е направил своя избор след представяне на ценоразписа 
на услугите. 
 II. Ценоразпис на медицински услуги извършвани в стационара на „КОЦ-
Бургас” ЕООД по алгоритъм на Клинични пътеки или Амбулаторни 
процедури, съгласно НРД 2018 г. 
 ІІ.1.  Болнично лечение с изпълнение на алгоритъм по клинична пътека 
(без задължително спазване на минималния болничен престой): 

№ 
по 

ред 

№ на 
клинична 

пътека 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪТЕКАТА ЦЕНА  (в лева) 

1. 68 
Диагностика и лечение на заболявания на горния 
гастроинтестинален тракт 

650,00 лв. 

2. 69 
Високоспециализирани интервенционални процедури 
при заболявания на гастроинтестиналния тракт  - 
полипектомия 

900,00 лв. 
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№ 
по 

ред 

№ на 
клинична 

пътека 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪТЕКАТА ЦЕНА  (в лева) 

3. 71 
Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и 
дебелото черво 

650,00 лв. 

4. 72 
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро 
кървене от гастроинтестиналния тракт 

650,00 лв. 

5. 74 
Диагностика и лечение на заболявания на 
хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума 

1 000,00 лв. 

6. 114 
Интензивно лечение на коматозни състояния, 
неиндицирани от травма   

2 300,00 лв. 

7. 141 
Трансуретрално оперативно лечение при 
онкологични заболявания на пикочния мехур 

1 100,00 лв. 

8. 143 Трансуретрална простатектомия 1 200,00 лв. 

9. 144 
Отворени оперативни процедури при 
доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза 
и нейните усложнения 

1 300,00 лв. 

10. 147 Оперативни процедури върху мъжка полова система 700,00 лв. 

11. 148 
Оперативни процедури на долните пикочни пътища с 
голям обем и сложност 

2 700,00 лв. 

12. 149 
Оперативни процедури на долните пикочни пътища 
със среден обем и сложност 

1 260,00 лв. 

13. 152 
Ендоскопски процедури при обструкции на долните 
пикочни пътища 

600,00 лв. 

14. 154 
Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям 
и много голям обем и сложност 

2 500,00 лв. 

15. 155 
Оперативни процедури на бъбрека и уретера със 
среден обем и сложност 

1 050,00 лв. 

16. 160 Нерадикално отстраняване на матката 1 100,00 лв. 

17. 161 Радикално отстраняване на женски полови органи 1 600,00 лв. 

18. 162 
Оперативни интервенции чрез коремен достъп за 
отстраняване на болестни изменения на женските 
полови органи 

1 100,00 лв. 

19. 163 
Оперативни интервенции чрез долен достъп за 
отстраняване на болестни изменения или инвазивно 
изследване на женските полови органи 

400,00 лв. 

20. 167 

Системна радикална ексцизия на лимфни възли 
(тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като 
самостоятелна интервенция или съчетана с 
радикално отстраняване на женски полови органи. 
Тазова екзентерация 

3 000,00 лв. 

21. 171 
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и 
дуоденум с голям и много голям обем и сложност, 
при лица над 18 години 

3 000,00 лв. 

22. 173 
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и 
дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 
18 години 

2 000,00 лв. 

23. 175 

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. 
при заболявания на мезентериума и 
ретроперитонеума с голям и много голям обем и 
сложност, при лица над 18 години 

3 000,00 лв. 

24. 177 
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със 
среден обем и сложност, при лица над 18 години 

1 500,00 лв. 

25. 180 Хирургични интервенции за затваряне на стома 1 000,00 лв. 

26. 190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален 2 000,00 лв. 
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№ 
по 

ред 

№ на 
клинична 

пътека 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪТЕКАТА ЦЕНА  (в лева) 

холедох, със среден обем и сложност 

27. 193 
Оперативно лечение на онкологично заболяване на 
гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 

1 400,00 лв. 

28. 194 
Оперативни интервенции върху гърда с локална 
ексцизия и биопсия 

400,00 лв. 

29. 199.1.а 
Лечение на тумори на кожа и лигавици - 
злокачествени новообразувания (с обща анастезия) 

700,00 лв. 

30. 199.1.б 
Лечение на тумори на кожа и лигавици – 
злокачествени (с местна анастезия) амбулаторно 
(без прием в отделението) 

500,00 лв. 

30. 199.2.а 
Лечение на тумори на кожа и лигавици – 
доброкачествени  новообразувания (с обща 
анастезия) 

700,00 лв. 

31. 199.2.б 
Лечение на тумори на кожа и лигавици – 
доброкачествени (с местна анастезия) амбулаторно 
(без прием в отделението) 

200,00 лв. 

32. 240 
Продължително системно парентерално лекарствено 
лечение на злокачествени солидни тумори и 
свързаните с него усложнения 

500,00 
лв.+цената на 

медикаментите 

33. 241.1 

Диагностични процедури за стадиране и оценка на 
терапевтичния отговор при пациенти със 
злокачествени солидни тумори  и хематологични 
заболявания с КТ на минимум две зони или 
костномозъчно изследване с МКБ код 41.31 (30081-
00, 30087-00) 

500,00 лв. 

34. 241.2 

Диагностични процедури за стадиране и оценка на 
терапевтичния отговор при пациенти със 
злокачествени солидни тумори и хематологични 
заболявания с МРТ 

650,00 лв. 

35. 246 
Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия 
с високи активности 

700,00 лв. 

36. 247 Брахитерапия с ниски активности 450,00 лв. 

37. 250.1 

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и 
неонкологични заболявания с приложени до 20 
фракции и продължителността на лечението от 3 до 
30 дни 

2 000,00 лв. 

38. 250.2 

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и 
неонкологични заболявания с приложени 20 и повече 
фракции и продължителността на лечението е 30  и 
повече дни 

4 000,00 лв. 

39. 251.1 

Модулирано по интензинет лъчелечение на 
онкологични и неонкологични заболявания с 
приложени до 20 фракции и продължителността на 
лечението е от 3 до 30 дни  

3 000,00 лв. 

40. 251.2 

Модулирано по интензитет лъчелечение на 
онкологични и неонкологични заболявания с 
приложени 20 и повече фракции и продължителност 
на лечението  30  и повече дни 

6 000,00 лв. 

41. 252.1 
Радиохирургия на онкологични и неонкологични 
заболявания 

4 500,00 лв. 

42. 253 
Палиативни грижи за болни с онкологични 
заболявания – цена на 1 леглоден * 

90,00 лв.  

43. 999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след 200,00 лв. 
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№ 
по 

ред 

№ на 
клинична 

пътека 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪТЕКАТА ЦЕНА  (в лева) 

проведена амбулаторна процедура 

 
 

 
* За клинични пътеки №№ 250.1; 250.2; 251.1; 251.2 при 
провеждане на съчетано химио и лъчелечение към 
цената на КП се заплаща и цената на медикаментите. 

 

 

ІІ.2. Болнично лечение с изпълнение на алгоритъм по амбулаторна 
процедура: 

№ 
по 

ред 

№ на  
амбулаторна 

процедура 
НАИМЕНОВАНИЕ НА АМБУЛАТОРНАТА ПРОЦЕДУРА ЦЕНА  (в лева) 

1. 4 
Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на 
диализно лечение и химиотерапия 

250,00 
лв.+цената на 
мед.изделие 

2. 6 
Системно лекарствено лечение при злокачествени 
заболявания  

200,00 
лв.+цената на 
медикамента 

3. 8 
Проследяване на терапевтичния отговор при 
пациенти на домашно лечение с прицелна перорална 
противотуморна терапия и перорална химиотерапия 

250,00 лв. 

4. 25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия  130,00 лв. 

5. 26 Амбулаторни хирургични процедури  90,00 лв. 

6. 35 Сцинтиграфски изследвания 70,00 лв. 

7. 38 

Определяне на план на лечение и проследяване на 
терапевтичния отговор при пациенти,  получаващи 
скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 
78, ал. 2 ЗЗО  

22,00 лв. 

 

         ІІІ.1. Във връзка с  Наредбата за осъществяване правото на достъп до 
медицинска помощ  от 02.06.2006 г., посл. изм. и доп. бр.22 от 22.03.2016 г., в 
сила от 01.04.2016 г.и определената от нея максимална цена за избор на лекар 
в размер на 500 лева, определям следните цени за избор на лекар в лечебното 
заведение: 

№ 
по 

ред 

№ на 
клинична 

пътека 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪТЕКАТА / КОНКРЕТНАТА 
ИНТЕРВЕНЦИЯ 

 
ЦЕНА (в лева) 

1. 68 
Диагностика и лечение на заболявания на горния 
гастроинтестинален тракт - фиброгастроскопия 

100,00 лв. 

2. 69 
Високоспециализирани интервенционални процедури при 
заболявания на гастроинтестиналния тракт  - 
фиброколоноскопия 

100,00 лв. 

3. 71 
Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и 
дебелото черво - фиброколоноскопия 

100,00 лв. 

5. 74 
Диагностика и лечение на заболявания на 
хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума 
фиброгастроскопия или фиброколоноскопия 

100,00 лв. 

6.  
Избор на лекар – анестезиолог за подаване на обща 
анестезия при процедура фиброгастроскопия или 
фиброколоноскопия 

100,00 лв. 

7. 141 
Трансуретрално оперативно лечение при онкологични 
заболявания на пикочния мехур 

120,00 лв. 

8. 143 Трансуретрална простатектомия 120,00 лв.  

9. 144 
Отворени оперативни процедури при доброкачествена 
хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения 

120,00 лв. 
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№ 
по 

ред 

№ на 
клинична 

пътека 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪТЕКАТА / КОНКРЕТНАТА 
ИНТЕРВЕНЦИЯ 

 
ЦЕНА (в лева) 

10. 147 Оперативни процедури върху мъжка полова система 120,00 лв. 

11. 148 
Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям 
обем и сложност 

120,00 лв. 

12. 149 
Оперативни процедури на долните пикочни пътища със 
среден обем и сложност 

120,00 лв. 

13. 152 
Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни 
пътища 

120,00 лв. 

14. 154 
Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и 
много голям обем и сложност 

120,00 лв. 

15. 155 
Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден 
обем и сложност 

120,00 лв. 

16. 160 Нерадикално отстраняване на матката 300,00 лв. 

17. 161 Радикално отстраняване на женски полови органи 300,00 лв. 

18. 162 
Оперативни интервенции чрез коремен достъп за 
отстраняване на болестни изменения на женските полови 
органи 

400,00 лв. 
 

19. 163 
Оперативни интервенции чрез долен достъп за 
отстраняване на болестни изменения или инвазивно 
изследване на женските полови органи 

Х 

19.1 163 Дилатация и кюретаж на матката 50,00 лв. 

19.2 163 Конизация на маточната шийка 150.0 лв. 

19.3 163 Ампутация на маточната шийка 200.0 лв. 

19.4 163 Хистерорезектоскопия 100.00 лв. 

19.5 163 
Операция на бартолинова жлеза-марсупиализация на 
бартолинова жлеза 

150.00 лв 

19.6 163 
Други ексцизионни процедури на вулва, перинеум или 
клитор-ексцизия, инцизия, марсупиализация 

150.00 лв 

19.7 163 Едностранна вулвектомия 200.00 лв 

19.8 163 Двустранна вулвектомия 300.0 лв. 

19.9 163 Вулвопластика 200.00 лв 

20. 167 

Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови 
и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна 
интервенция или съчетана с радикално отстраняване на 
женски полови органи. Тазова екзентерация 

 
500,00 лв. 

 
 
 

21. 171 
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум 
с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 
години 

120,00 лв. 

22. 173 
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум 
със среден обем и сложност, при лица над 18 години 

120,00 лв. 

23. 175 
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при 
заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям 
и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 

120,00 лв. 

23. 177 
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със 
среден обем и сложност, при лица над 18 години 

120,00 лв. 

24. 180 Хирургични интервенции за затваряне на стома 120,00 лв. 

25. 190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален 120,00 лв. 
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№ 
по 

ред 

№ на 
клинична 

пътека 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪТЕКАТА / КОНКРЕТНАТА 
ИНТЕРВЕНЦИЯ 

 
ЦЕНА (в лева) 

холедох, със среден обем и сложност 

26. 193 
Оперативно лечение на онкологично заболяване на 
гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 

120,00 лв. 

27. 194 
Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и 
биопсия  

120,00 лв. 

28. 199.1 
Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени 
новообразувания 

120,00 лв. 

29. 199.2. 
Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени 
новообразувания 

120,00 лв.  

 
 

  ІІІ.2.  Във връзка с  Наредбата за осъществяване правото на достъп до 
медицинска помощ  от 02.06.20006 г., посл. изм. и доп. бр.22 от 22.03.2016 г., в 
сила от 01.04.2016 г и определената от нея максимална цена за избор на екип в 
размер на 900 лева, определям следните цени за избор на eкип  в лечебното 
заведение: 
 

№ 
по 

ред 

№ на 
клинична 

пътека 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪТЕКАТА ЦЕНА  

1. 141 
Трансуретрално оперативно лечение при онкологични 
заболявания на пикочния мехур 

500,00 лв. 

2. 143 Трансуретрална простатектомия 500,00 лв. 

3. 144 
Отворени оперативни процедури при доброкачествена 
хиперплазия на простатната жлеза и нейните 
усложнения 

500,00 лв. 

4. 147 Оперативни процедури върху мъжка полова система 500,00 лв. 

5. 148 
Оперативни процедури на долните пикочни пътища с 
голям обем и сложност 

500,00 лв. 

6. 149 
Оперативни процедури на долните пикочни пътища 
със среден обем и сложност 

500,00 лв. 

7. 152 
Ендоскопски процедури при обструкции на долните 
пикочни пътища 

500,00 лв. 

8. 154 
Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и 
много голям обем и сложност 

500,00 лв. 

9. 155 
Оперативни процедури на бъбрека и уретера със 
среден обем и сложност 

500,00 лв.  

10. 160 Нерадикално отстраняване на матката 300,00 лв. 

11. 161 Радикално отстраняване на женски полови органи 300,00 лв. 

12. 162 
Оперативни интервенции чрез коремен достъп за 
отстраняване на болестни изменения на женските 
полови органи 

300,00 лв. 

13. 163 
Оперативни интервенции чрез долен достъп за 
отстраняване на болестни изменения или инвазивно 
изследване на женските полови органи 

300,00 лв. 

14. 167 

Системна радикална ексцизия на лимфни възли 
(тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като 
самостоятелна интервенция или съчетана с радикално 
отстраняване на женски полови органи. Тазова 
екзентерация 

400,00 лв. 
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№ 
по 

ред 

№ на 
клинична 

пътека 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪТЕКАТА ЦЕНА  

15. 171 
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и 
дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при 
лица над 18 години 

500,00 лв. 

16. 173 
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и 
дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 
18 години 

500,00 лв. 

17. 175 

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. 
при заболявания на мезентериума и 
ретроперитонеума с голям и много голям обем и 
сложност, при лица над 18 години 

500,00 лв. 

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

500,00 лв. 

19. 180 Хирургични интервенции за затваряне на стома 500,00 лв. 

20. 190 
Оперативни процедури върху панкреас и дистален 
холедох, със среден обем и сложност 

500,00 лв. 

21. 193 
Оперативно лечение на онкологично заболяване на 
гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 

500,00 лв. 

22. 194 
Оперативни интервенции върху гърда с локална 
ексцизия и биопсия 

500,00 лв. 

23. 199.1 
Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени 
новообразувания 

500,00 лв. 

24. 199.2 
Лечение на тумори на кожа и лигавици – 
доброкачествени новообразувания 

500,00 лв. 

25. 250.1 
Високотехнологично лъчелечение на онкологични и 
неонкологични заболявания 3 дни престой без 
лъчехимиотерапия 

700,00 лв. 

26. 250.2 
Високотехнологично лъчелечение на онкологични и 
неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-
малко от 20 процедури без нощувка 

700,00 лв. 

27. 251.1 
Модулирано по интензитет лъчелечение на 
онкологични и неонкологични заболявания престой 5 
дни или не по-малко от 5 процедури 

900,00 лв. 

28. 251.2 
Модулирано по интензитет лъчелечение на 
онкологични и неонкологични заболявания 30 дни 
престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка 

900,00 лв. 

29. 252.1 
Радиохирургия на онкологични и неонкологични 
заболявания 

900,00 лв. 

30.  Фиброгастроскопия или фиброколоноскапия 250,00 лв. 

 
 

1. Извършването на медицинските услуги по т.II на настоящата заповед 
се осъществява : 

 на здравно неосигурени лица; 
 при неспазване по желание на пациента  на минималния престой 

определен в алгоритмите на КП по НРД 2018. 
2. Приемането и лечението на неосигурени пациенти без надлежен 

платежен документ за платени медицински услуги ще се счита тежко 
дисциплинарно нарушение, съгласно Кодекса на труда. 

3. Избор на лекар или екип от медицински специалисти може да се заяви 
от пациента само след като той е запознат със служебно определените по реда 
на чл.21, ал.6 от Наредба № 49/2010 г. за основните изисквания, на които 
трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните 
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заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, лекуващ 
лекар, съответно медицински специалисти за извършване на назначени 
оперативни или други интервенции или манипулации. За осъществяване на 
избор на лекар/екип се попълва заявление по образец. Заявлението 
задължително се подписва от пациента (неговия законен представител). 

4. Избраният екип за извършване на: 

 хирургична (гинекологична интервенция) включва  оператор, 
асистент, анестезиолог, операционна медицинска сестра и 
анестезиологична медицинска сестра; 

 ФГС и ФКС включва гастроентеролог, ендоскопска сестра, 
анестезиолог и анестезиологична сестра; 

  екипа за работа по лъчетерапевтичните пътеки включва лекар и 
физик. 

5. Служителите на Диагностично-консултативния блок и регистратура 
дават необходимата информация на пациентите относно реда и цените на 
предоставените по тяхно желание медицински услуги. 
 6. Служителите на Диагностично-консултативния блок и началниците на 
отделения да извършват строг контрол относно здравно осигурителния статус 
на пациентите като при нужда осъществяват незабавен контакт с Управителя 
или главната мед. сестра. 
 7. Главният счетоводител да организира начина на заплащане в касата 
на Лечебното заведение и в регистратурата. Цените на медицинските услуги се 
заплащат предварително в Регистратурата или касата на лечебното заведение, 
за което им се  издава фактура. 
 Заплащането може да се извърши и по банков път в рамките на престоя в 
лечебното заведение по сметка: 
 
 Банка  УниКредит Булбанк – Бургас 

IBAN: BG35UNCR76301063983201 

BIC: UNCRBGSF 

 
 8. Главният счетоводител организира изплащането на възнагражденията 
на избрания лекуващ лекар и изпълнителите на допълнително поисканите 
услуги, свързани с оказването на медицинска помощ, извън обхвата на 
основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК и тези 
при условията и по реда на член 82 от Закона за здравето. 
  

   
 Настоящата заповед да бъде поставена на видно място в 

регистратурата и касата на „КОЦ– Бургас” ЕООД. 
   Заповедта да се сведе за сведение и изпълнение до всички началници 
на структурни звена, Главен счетоводител и персонала на Диагностично-
консултативния блок. 
   Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на началниците на 
отделенията, началника на Специализираните диагностично-консултативни 
кабинети и Главния счетоводител. 
 
 
 
 
 

УПРАВИТЕЛ:..................................... 
(Проф. д-р Хр. Бозов) 

 


