
 

 

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ, ПО КОИТО „МБАЛ „СВЕТИ 
МИНА” – ПЛОВДИВ” ЕООД РАБОТИ 

 

 

   

Код Клинични пътеки Цени 

1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск 795,71 

2 

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни 
грижи при бременност с реализиран риск-без процедури с 
кодове*75.1(16600-00),*75.33(16606-00;90487-00) и *75.35(16603-

00)  
 

                                                      1242,00 

3 Оперативни процедури за задържане на бременност 378,00 

4.1 
Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на 
бременността до 13 г. с. вкл. 383,89 

4.2 
Преждевременно прекъсване на бременността:  при прекъсване на 
бременността над 13 г.с. 581,37 

5.1 Нормално раждане 1566,00 

5.2 Раждане чрез цезарово сечение 1080,00 

6 Грижи за здраво новородено дете  648,00 

7 
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, 
първа степен на тежест 

1478,58 

9 
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 
грама, първа степен на тежест  1807,50 

16 

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

702,00 

27 
Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с 
фибринолитик  3304,80 

29 
Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна 
недостатъчност без механична вентилация  1004,40 

32.1 
Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда – 

Блок 1 при лица над 18 години 
928,11 

33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения  702,00 

36 
Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без 
фибринолитик – Блок 1 1150,63 

37 
Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с 
фибринолитик – Блок 1 3949,21 

40.2 
Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и 
тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст 

1188,00 

41.2 

Диагностика и лечение на алергични и  инфекциозно-алергични 
заболявания на дихателната система при лица под 18 години– 

Блок 1 

885,60 
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48 
Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст – 

Блок 1 
1512,00 

49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст – Блок 1 1226,33 

72.1 
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от 
гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години 

1080,00 

78.1 
Диагностика и лечение на  декомпенсиран захарен диабет при 
лица над 18 години  1115,22 

84 
Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен 
пиелонефрит  1080,00 

90.1 
Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при 
лица над 18 години  1080,00 

91 
Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни 
заболявания  838,26 

106.2 
Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 
18 години  1008,90 

111 
Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в 
детската възраст – Блок 1 

648,00 

114 
Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от 
травма 

3402,00 

115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 4644,00 

158 
Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни 
тъкани – Блок 1, Блок 2-само за спешни интервенции 

842,40 

160 Нерадикално отстраняване на матката 1620,00 

161 Радикално отстраняване на женски полови органи 2324,79 

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

1350,00 

163 

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на 
болестни изменения или инвазивно изследване на женските 
полови органи – без код *71.71(35533-00) при деца под 9-годишна 
възраст 

718,11 

164 

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на 
урината при жената – без код *70.79(35573-00) при деца до 9 год. 
възраст 

1296,00 

165 

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-

инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен 
произход  

810,00 

166 
Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при 
жената 

1296,00 
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169 
Интензивно лечение на интра-  и постпартални усложнения, 
довели до шок 

3024,00 

170 

Интензивно лечение на интра-  и постпартални усложнения, 
довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на 
кръвосъсирването 

12704,76 

171 

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с 
голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години - 
без лапароскопски интервенции 

4428,00 

172 

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с 
голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години – 

само при спешни, животозастрашаващи и травматични състояния 

7408,21 

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

3269,95 

174 

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със 
среден обем и сложност, при лица под 18 години-  само при 
спешни,  животозастрашаващи и травматични състояния 

4187,71 

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 - без 
лапароскопски интервенции 

4715,38 

176 

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. При 
заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много 
голям обем и сложност, при лица под 18 години – само спешни 
интервенции 

6130,90 

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

1944,00 

178 
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и 
сложност, при лица под 18 години – само спешни интервенции 

2900,51 

179 
Оперативни процедури върху апендикс – Блок 1, Блок 2 -  само 
спешни интервенции 

1188,00 

180 Хирургични интервенции за затваряне на стома – Блок 1 1107,56 

181 
Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство – 

Блок 1, Блок 2 -  само спешни интервенции 
804,24 

182 Оперативни процедури при хернии – Блок 1 1134,00 

183 
Оперативни процедури при хернии с инкарцерация– Блок 1, Блок 
2 -  само спешни интервенции 

1333,42 

184 
Конвенционална холецистектомия – Блок 1, Блок 2 -  само спешни 
интервенции 

1922,11 

186 
Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 
– Блок 1, Блок 2 -  само за спешни интервенции 

3748,53 
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Код Амбулаторни процедури Цени  

188 
Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 
– Блок 1, Блок 2 -  само спешни интервенции 

2530,74 

190 

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със 
среден обем и сложност – Блок 1, Блок 2 -  само спешни 
интервенции 

2599,69 

191.1 
Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години – 

Блок 1 
1877,04 

191.2 

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години – 

само за кодове на процедури 41.43/30596-00/ и 41.5/30597-00/ само 
при спешни случаи 

2431,62 

192 
Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-

реконструктивни операции – Блок 1 
1928,66 

194 
Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и 
биопсия – Блок 1, Блок 2 -  само за пациенти от 9 до 18 години 

644,02 

195 Оперативно лечение при остър перитонит – Блок 1 3685,96 

196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси – Блок 1 2595,56 

197 
Консервативно лечение при остри коремни заболявания – Блок 1 и 
без диагноза К65.0 

939,60 

199.1 
Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени 
новообразувания – Блок 1 

958,54 

199.2 
Лечение на тумори на кожа и лигавици –  доброкачествени 
новообразувания – Блок 1 

463,69 

200 

Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания 
след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени 
заболявания и последици от травми и изгаряния – Блок 1 

1620,00 

202 

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, 
със среден обем и сложност – Блок 1, Блок 2 -  само за пациенти 
от 9 до 18 години 

1389,30 

235 

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски 
температури (измръзване) – Блок 1, Блок 2 -  само при лица над 5 
год. възраст 

846,33 

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

217,81 
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11 
Консервативно лечение на продължителната бъбречна колика Блок 1 за лица 
над 18 год.                                  216,00 

25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия                                  108,00 

26 Амбулаторни хирургични процедури                                  162,00 

28  Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви                                  108,00 

33.1 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема                                    32,40 

33.2 
Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема на 
медицински хранителни субстанции                                 1296,00  

34 
Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно- чревния тракт 
– Блок 1 за лица над 18 год.                                  270,00 

99 «Предсрочно изпълнение на дейностите по клинична пътека»  

 

Чл. 325. (1) Клинична пътека с договорен минимален престой до 3 дни може да бъде 
изпълнена и приключена като АПр с наименование АПр „Предсрочно изпълнение на 
КП...“ и съдържание съгласно приложение № 18, в случай че в рамките на не по-малко от 
12 часа от престоя на пациента в лечебното заведение по КП по отношение на него са 
изпълнени всички задължителни дейности и са налице всички условия за 
дехоспитализация, определени с този НРД, и е налице писмена оценка от лекар за липсата 
на медицински риск за пациента от приключването на дейността по КП. (2) Амбулаторна 
процедура „Предсрочно изпълнение на КП ...“ по приложение № 18 се извършва в 
съответствие с алгоритъма на същото и се отразява в съответните документи. Условия и 
ред за извършване на дейности за „Заболявания, за които се осигурява комплексно лечение 
(осигурява се всяка една отделна част от цялостния процес на лечение)“ 

 

Чл.338. (3) За случай по КП, отчетен като АПр „Предсрочно изпълнение на дейностите по 
КП...“ по приложение № 11 на Наредба № 9 от 2019 г., се заплаща 80 % от цената на 
съответната КП, с изключение на КП № 240, 241, 242, 243 и 245, за които се заплаща 60 % 
от цената на съответната КП.  
(4) За случай по КП № 16, 17.1, 17.2, 19.1, 20.1, 20.2, 25, 27 и 33, отчетен като АПр 
„Предсрочно изпълнение на дейностите по КП...“ по приложение № 11 на Наредба № 9 от 
2019 г., се заплаща цената на съответната КП № 16, 17.1, 17.2, 19.1, 20.1, 20.2, 25, 27 и 33. 
 

Чл.340.  (2) Цената на АПр 33.2 се заплаща за осигуряване на лекарствени продукти и 
консумативи за парентерално хранене на пациенти със „синдром на късото черво“ като 
периодично поддържащо заместително лечение извън фазата на активно лечение. Всички 
лекарствени продукти и консумативи за парентерално хранене на пациенти със „синдром 
на късото черво“ са включени в цената на АПр № 33.2. 


