
 

 

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - 

ТРОЯН”  ЕООД 

З А П О В Е Д 

№ А - 160/ 25.02.2020 г. 

                     На основание чл. 98, ал. 1 от ЗЛЗ и чл. 28 б, ал. 1 и ал. 3, чл. 

27 от ЗЗ, НРД, Наредба за медицинската експертиза,  

Семеен кодекс чл. 65 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М: 

 

І. Цени на медицински услуги: 

1.Клинични пътеки, КПр и АПр, заплащани от пациенти с прекъснат 

здравно-осигурителен статус. 

 

№ КП Наименование на КП 

 

Цена 

КП № 1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск 484,00 

КП № 2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни 

грижи при бременност с реализиран риск 

800,00 

КП № 3 Оперативни процедури за задържане на бременност 210,00 

КП № 4.1 Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на 

бременността до 13 г. вкл. 

236,00 

КП № 4.2 Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на 

бременността над 13 г. 

340,00 

КП № 5 Раждане 940,00 

КП № 6 Грижи за здраво новородено дете 286,00 

КП № 7 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, 

първа степен на тежест 

960,00 

КП № 9 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 

грама, първа степен на тежест 

1 178,00 

КП № 16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина 

пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване 

и/или интервенционално лечение 

452,00 

КП № 27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с 

фибринолитик 

2 750,00 

КП № 29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна 

недостатъчност без механична вентилация - блок 1 

619,00 

КП № 33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения 479,00 

КП № 36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без 778,00 



 

 

фибринолитик - блок 1 

КП № 37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с 

фибринолитик - блок 1 

2 944,00 

КП № 38 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна 

болест - остра екзацербация - блок 1 

678,00 

КП № 39 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при 

лица над 18-годишна възраст 

677,00 

КП № 40.1 Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък 

пристъп при лица над 18 годишна възраст 

606,00 

КП № 41.1 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични 

заболявания на дихателната система при лица над 18 години 

440,00 

КП № 42.1 Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на 

бронхо-белодробната система при лица над 18 години 

934,00 

КП № 45 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност 

при болести на дихателната система 

760,00 

КП № 47.1 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност 

при болести на дихателната система с механична вентилация при 

лица над 18 години 

1 679,00 

КП № 47.2 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност 

при болести на дихателната система с механична вентилация при 

лица под 18 години 

2 182,00 

КП № 48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст - 

блок 1 

935,00 

КП № 49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст - блок 1 742,00 

КП № 50.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без 

тромболиза при лица над 18 години 

782,00 

КП № 52.1 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при 

лица над 18 години 

1 337,00 

КП № 56.1 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви 

(ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и 

вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години 

551,00 

КП № 62.1 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при 

лица над 18 години 

490,00 

КП № 72.1 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от 

гастроинтестиналния тракт за лица над 18 години 

714,00 

КП № 74.1 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната 

система, панкреаса и перитонеума при  лица над 18 години 

920,00 



 

 

КП № 84.1 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит 

при лица над 18 години 

610,00 

КП № 84.2 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит 

при лица под 18 години 

700,00 

КП № 111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в 

детската възраст 

378,00 

КП № 114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от 

травма 

2 392,00 

КП № 115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 2 800,00 

КП № 127 Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност - блок 1 544,00 

КП № 158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни 

тъкани 

562,00 

КП № 160 Нерадикално отстраняване на матката 1 100,00 

КП № 161 Радикално отстраняване на женски полови органи 1 382,00 

КП № 162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на 

болестни изменения на женските полови органи 

830,00 

КП № 163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на 

болестни изменения или инвазивно изследване на женските 

полови органи 

354,00 

КП № 164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на 

урината при жената 

862,00 

КП № 165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-

инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен 

произход 

494,00 

КП № 166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при 

жената 

800,00 

КП № 171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с 

голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 

3 220,00 

КП № 173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със 

среден обем и сложност, при лица над 18 години 

2 062,00 

КП № 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 

2 936,00 

КП № 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 

4 110,00 

КП № 177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и 1 199,00 



 

 

сложност, при лица над 18 години 

КП № 178 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и 

сложност, при лица под 18 години 

1 890,00 

КП № 179 Оперативни процедури върху апендикс 728,00 

КП № 180 Хирургични интервенции за затваряне на стома - блок 1 710,00 

КП № 181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 530,00 

КП № 182 Оперативни процедури при хернии - блок 1 710,00 

КП № 183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 790,00 

КП № 184 Конвенционална холецистектомия 1 240,00 

КП № 185 Лапароскопска холецистектомия 1 010,00 

КП № 186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 2 480,00 

КП №190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със 

среден обем и сложност 

1 820,00 

КП № 191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 1 180,00 

КП № 191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години 1 560,00 

КП № 192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-

реконструктивни операции - блок 1 

1 230,00 

КП № 194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и 

биопсия 

336,00 

КП № 195 Оперативно лечение при остър перитонит - блок 1 2 398,00 

КП № 196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси - блок 1 1 698,00 

КП № 197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания - блок 1 750,00 

КП № 199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени 

новообразувания-блок 1 

618,00 

КП № 199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени 

новообразувания - блок 1 

305,00 

КП № 208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-

мозъчни травми - блок 1 

415,00 

КП № 216 Спешни състояния в гръдната хирургия - блок 1 635,00 

КП № 219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем 

и сложност 

964,00 

КП № 235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски 

температури (измръзване) 

560,00 

КП № 254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия 

стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни 

проблеми за здравето 

56,00 

КП № 256 Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни 84,00 



 

 

интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни 

проблеми за здравето 

КП № 999 Наблюдение до 48 ч. в стационарни условия след проведена 

амбулаторна процедура 

126,00 

АПр № 01.1 Хрониохемодиализа 170,00 

АПр № 02 Перитонеална диализа с апарат 130,00 

АПр № 03  Перитонеална диализа без апарат 93,00 

АПр № 11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика 91,00 

АПр № 22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 193,00 

АПр № 23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 256,00 

АПр № 29 Поетапна вертикализация и обучение в ходене 100,00 

АПр № 34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-

чревния тракт -  блок1 

120,00 

КПр  № 01 Диализно лечение при остри състояния 170,00 

 

2. Цени на хирургични медицински изделия, които не се заплащат от 

НЗОК. 

 

Медицински изделия 

 

Цена 

Еднократен кръгъл  съшивател  - извит, двуредови титаниеви скоби 26 

мм, лумен - 17мм;  дължина на дръжката - 18,5см.;  скоби - 20 бр.;  

височина на скобите - 4,8 мм 29 мм, лумен - 20мм; дължина на 

дръжката - 18,5см.;скоби - 24бр.; височина на скобите - 4,8 мм 32мм, 

лумен - 24 мм; дължина на дръжката -   18,5см.; скоби - 30бр.; 

височина на скобите - 5,0 мм  

 

 

960,00 

Електродна кука с монополярен кабел 5 мм, см. работна дължина с 5 

мм. Еднополюсен кабел 

 

1 680,00 

Титаниеви клипси - „V”Форма в касета S-външна д.3,2 мм; вътр.ш.2,10 

мм; затворен 3,7 мм 

 

75,00 

Плетен полипропилен 2D подсилващ инплант /Платно 7,5/15/-

диаметър 0,15 мм; дебелина 0,6 мм; плътност 91g/ m2 

 

198,00 

Плетен полипропилен 2D подсилващ инплант / Платно 15/15- 

диаметър 0,15 мм; дебелина 0,6 мм; плътност 91g/ m2 

 

276,00 

Платно за херниопластика - полипропилен  6/11 144,00 

Комбиниран двустранен имплант/ от неплетен пропилен и силикон за 

интраперитониално поставяне/ правоъгълник 20x 30 

 

960,00 

Комплект от канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен 

пирон  къс; 130°, с дебелина в проксималния край - Ø 15,0 мм и  Ø 9,0; 

10,0; 11,0 мм в дисталната част; дължина от 180 мм до 240 мм, за 

   

 

 



 

 

трохантерна фрактура със заключване към бедрената шийка с един 

централен винт завършващ с динамична спирала. Дистално 

заключване на пирона да става с 2 бр. Ø 3,9/4,9 мм винтове с дължини 

от  20 мм до 100 мм. Комплектът да е изработен от титан. 

1 200,00 

Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен 

пирон за трохантерна фрактура със заключване към бедрената шийка с 

един централен винт, който се застопорява, чрез фиксиращ винт. 

Дистално заключване на пирона да става с 2 бр. Ø 4,9 мм винтове. 

Канюлиран интрамедуларен пирон - къс; 130° с дебелина в 

проксималния край - Ø 15,5 мм и  Ø 10,0 мм в дисталната част; 

дължина 220 мм. Заключващ винт - дебелина Ø 10,5 мм и  дължини от 

75 мм до 145 мм. Дистален винт - дебелина 4,9 мм и дължини от  20 мм 

до 100 мм. Комплектът да е изработен от стомана отговарящ на ISO 

5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. 

 

 

 

 

 

1 200,00 

Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен 

пирон за фемурална фрактура със заключване към бедрената шийка с 

един централен винт, който се застопорява, чрез фиксиращ винт. 

Дистално заключване на пирона да става с 2 бр. винтове. Канюлиран 

интрамедуларен пирон - дълъг; 130° с дебелина в проксималния край - 

Ø 15,5 мм и  Ø 10,0 мм в дисталната част; дължина от 300 мм до 380 

мм. Заключващ винт - дебелина Ø 10,5 мм и  дължини от 75 мм до 145 

мм. Дистален винт - дебелина 4,9 мм и дължини от  20 мм до 100 мм. 

Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 

5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.  

 

 

 

 

 

1 200,00 

Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за 

фемурална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно 

приложение и заключващ се  проксимално чрез 4 бр. заключващи 

винтове Ø 5,0 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 5,0 мм. Канюлиран 

интрамедуларен пирон; с дебелина на проксималния край Ø 13,0 мм. 

Дистална дебелина на пирона Ø 10,0 мм и Ø 11,0 мм . Дължини от 300 

мм до 440 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 

5832-3 и ISO 10993-1 за биосъвместимост 

 

 

1 200,00 

Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за тибиална 

фрактура с възможност за комбинирано проксимално заключване в три 

равнини: под 45°;  90° и 180° чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 4,5 мм 

и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 5,0 мм. Солиден интрамедуларен 

пирон; с дебелина на проксималния край Ø 13,0 мм. Дистална 

дебелина на пирона Ø 8,0 мм; Ø 9,0 мм и Ø 10 мм. Дължини от 255 мм 

до 420 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-

3.и ISO 10993-1 за биосъвместимост 

1 200,00 

Заключваща плака за проксимална хумерална фрактура, анатомично 

контурирана - тип "Филос". (комплект с Ø 3,5 мм заключващи 

винтове) с 3; 5; 8 комбинирани отвора в дисталната част; Комплектът 

 

 

960,00 



 

 

да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 

10993-1 за биосъвместимост.  

Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус, улна и радиус-

права, реконструктивна (комплект с Ø 3,5 мм заключващи винтове). от 

6 до 16 комбинирани отвора; Комплектът да е изработен от 

медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за 

биосъвместимост. 

 

 

960,00 

Заключваща плака за дистална  фрактура на радиус - обикновена.  

(комплект с Ø 3,5 мм заключващи винтове) Дорзален аспект; 3 отвора 

в главата и 4 дистални; леви и десни. Комплектът да е изработен от 

медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за 

биосъвместимост. 

 

 

960,00 

Заключваща плака за дистална  фрактура на радиус - обикновена.                                     

(комплект с Ø 3,5 мм заключващи винтове) Дорзален аспект; 3 отвора 

в главата и 4 дистални; леви и десни. Комплектът да е изработен от 

титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за 

биосъвместимост. 

 

 

960,00 

Заключваща плака за фрактура на олекранон  - анатомично 

контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм и 

спонгиозни винтове Ø 4,0 мм) от 2 до 12 отвора; лява и дясна. 

Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 

5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. 

 

 

960,00 

Заключваща плака за дистална фрактура на фемур - тип "Лист"; 

анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 

мм). от 7 до 13 отвора; лява и дясна; Комплектът да е изработен от 

медицинска стомана. 

 

960,00 

Заключваща плака за медиална фрактура на тибия - "Права - тясна - 

нисък контакт" (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) от 8 до 

12 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана. 

 

960,00 

Заключваща плака за дистална фрактура на тибия; анатомично 

контурирана с възможност за захващане на малеола с винт. (комплект 

със заключващи винтове Ø 3,5 мм) от 6 до 12 отвора; лява и дясна. 

Комплектът да е изработен от медицинска стомана. 

 

960,00 

Заключваща анатомично контурирана плака за дистална латерална 

фибуларна фрактура (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм) от 3 

до 13 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана 

отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. 

 

 

960,00 

Заключваща анатомично контурирана плака с възможност за 

странично захващане на фрагменти за дистална фибуларна фрактура 

(комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм) от 3 до 13 отвора; 

Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В 

и ISO 10993-1 за биосъвместимост. 

 

 

960,00 

Заключваща анатомично контурирана плака за артродеза на халукс  



 

 

вагус rigidus става (комплект със заключващи полиаксиални винтове Ø 

2,7 мм) Плака под 7° и 12°. Полиаксиални заключващи винтове с 

възможност за динамизация от 15°. Комплектът да е изработен от 

титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за 

биосъвместимост.  

 

960,00 

Заключваща анатомично контурирана плака за артродеза на халукс 

вагус primus vagus става (комплект със заключващи полиаксиални 

винтове Ø 2,7 мм) Клиновидна плака с шест различни размера на 

височинно огъване. Полиаксиални заключващи винтове с възможност 

за динамизация от 15°. Комплектът да е изработен от титан отговарящ 

на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост.  

 

 

960,00 

Заключваща анатомично контурирана плака за артродеза на TMT1 

(Тарзометатарзална) става (комплект със заключващи полиаксиални 

винтове Ø 2,7 мм) 3, 5, 8 мм стъпкова плака. Полиаксиални 

заключващи винтове с възможност за динамизация от 15°. Комплектът 

да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-

1 за биосъвместимост.  

 

 

960,00 

Плака за трохантерна фрактура - тип "DHS"; нисък контакт (комплект 

с компресивен винт, динамичен болт и Ø 4,5 мм кортикални 

самонарезни винтове) 135°; от 3 до 8 отвора; Комплектът да е 

изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 

10993-1 за биосъвместимост. 

 

 

780,00 

Плака за кондиларна фрактура - тип "DCS" (комплект с Ø 4,5 мм 

самонарезни кортикални винтове) 95°; от 6 до 12 отвора; Комплектът 

да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 

ISO 10993-1 за биосъвместимост. 

 

 

780,00 

Плака за диафизарна тибиална фрактура - тип "Права - тясна -нисък 

контакт" (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални) от 8 до 12 

отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, 

отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. 

 

480,00 

Плака за дистална тибиална фрактура - тип "Детелина" (комплект с Ø 

3,5 мм самонарезни кортикални) от 4 до 8 отвора; Комплектът да е 

изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 

10993-1 за биосъвместимост. 

 

480,00 

Плака за диафизарна фемурална фрактура - тип "Права - широка - 

нисък конт" (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални) от 8 до 12 

отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, 

отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. 

 

480,00 

Плака за глезенна фрактура - тип "1/3 семитубуларна" (комплект с Ø 

3,5 мм самонарезни кортикални и Ø 4,5 малеоларни винтове) от 4 до 12 

отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, 

отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. 

 

480,00 

Реконструктивна плака комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални  



 

 

винтове използвана при фрактури на хумерус, улна и радиус. От 6 до 

12 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, 

отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. 

480,00 

Динамично-компресивна плака комплект с Ø 3,5 мм самонарезни 

кортикални винтове от 6 до 12 отвора; Комплектът да е изработен от 

медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за 

биосъвместимост. 

480,00 

Киршнерова игла Ø 1,5; 2,0 мм с двоен връх, дължина 300 мм 12,00 

Канюлиран спонгиозен винт Ø 4,0 мм 1/2 резба; Дължини от 30,0 мм 

до 60 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 

и ISO 10993-1 за биосъвместимост. 

 

180,00 

Канюлиран спонгиозен винт Ø 6,5 мм 16 мм резба; Дължини от 60,0 

мм до 110 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 

5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. 

 

240,00 

Канюлиран спонгиозен винт Ø 6,5 мм 32 мм резба; Дължини от 30,0 

мм до 80 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 

5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. 

 

240,00 

Комплект "Остосинтеза на Вебер" - Комплект серклажна тел - 1 метър 

с дебелина Ø 0,8/1,2 мм + 3 бр. киршнерова игла с дебелина Ø 2,0 мм и 

дължина 300 мм. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, 

отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. 

 

360,00 

Външен фиксатор за фиксация при фрактура на дистален радиус 

Многоосов Динамичен фиксатор с промяна на ъгъла и дължината на 

захващане използван при фрактура на дистален радиус позволяващ 

динамизация 40 мм. Захващането да е с помощта на 4 бр. Schanz 

Титаниев самонарезен кортикален пин с размери Ø 3,0х15х60 мм. 

Дължина на фиксатора 180 мм. Тегло 180 грама. 

 

 

600,00 

Външен фиксатор за фиксация при фрактура на пръст на ръка 

Многоосов трисегментен фиксатор за латерална фиксация на пръстите 

на ръката, позволяващ активна фиксация чрез разхлабване по остта на 

костта. Захващане чрез 4 бр. титаниев пин с размер Ø 1,8х70 мм 

 

 

600,00 

Титаниев анкър с диаметри съответно Ø 2; 3; 4; 5; 5,5 в комплект с/без 

конци с различни дължини. 

480,00 

Био Имплант с размери Ø 10; 15 и 15х20 мм за уникондилно 

възстановяване на хондрални дефекти. 

3 564,00 

Резорбируеми перли - 50 бр. в опаковка, ca. 10 cm³, изработени от 

хидроксиапатит в комбинация с Гентамицин, Тобрамицин, 

Ванкомицин или Рифампицин 

600,00 

Резорбируеми перли - 2х6 бр. в опаковка, ca. 1,2 cm³, изработени от 

хидроксиапатит в комбинация с Гентамицин, Тобрамицин, 

Ванкомицин или Рифампицин 

 

960,00 

Биполярна безциментна протеза за CMC1  1 800,00 



 

 

Биполярна безциментна протеза за китка на ръка  1 800,00 

Биополимерен, резорбируем предпазител на нерв  684,00 

       3. Цени на леглоден на здравно неосигурен пациент извън КП, по 

профила на отделение. 

 

Леглоден на здравнонеосигурен пациент извън КП  

по профила на отделение 

Цена 

Отделение по Вътрешни болести 145,00 

Отделение по Нервни болести 170,00 

Отделение по Педиатрия 117,00 

Отделение по Анестезиология и интензивно лечение 583,00 

Отделение по Хирургия 234,00 

Отделение  по акушерство и гинекология 150,00 

 

 

ІІ. Цени на административни услуги, както следва: 

 

Вид услуга Такса 

Приемане на заявление/декларация с нотариално заверен подпис 

за припознаване на дете 

20,00 

Предоставяне на здравна информация, отнасяща се до 

здравословното състояние на пациента  /Копие лист История на 

заболяването/ 

25,00 

Заверка на дубликат на медицински на документи, издадени от 

ЛЗ 

05,00 

Запознаване на наследниците и роднини по права и по съребрена 

линия до четвърта степен /след представяне на удостоверение за 

наследници/, включително със здравна информация за починал 

пациент и представяне на копия от медицинските документи 

 

25,00 

Издаване на медицински  протокол 15,00 

Издаване на медицинско удостоверение 05,00 

Издаване на документ за временна нетрудоспособност на 

амбулаторни пациенти от Общо болнична ЛКК 

* Освободени  от такса са  пациенти с онкологични заболявания; 

бременни и родилки; б. л. за гледане на деца; лица  с медицинско 

образование; лица с намалена трудоспособност над 71% срещу 

представен документ 

 

 

05,00 

Издаване на експертно решение от Обща ТЕЛК 05,00 

Копие на CD от конвенционално рентгеново изследване и КАТ 06,00 

Транспорт по желание на пациент в гр. Троян 06,00 

Транспорт по желание на пациент в ОбщинаТроян 20,16 

Транспорт по желание на пациент извън Община Троян на км., 00,50 



 

 

отчитано в двете посоки 

Транспорт при обезпечаване на мероприятия на юридически 

лице на територията на Община Троян 

50,00 

Ползване на конферентната зала на ЛЗ - наемна цена на час. 

При ползване на мултимедийното устройство се заплащат 

допълнително по 12 /дванадесет/ лева на час. 

 

60,00 

Административна такса за обслужване на договор за 

стерилизация 

50,00 

Стерилизация на един брой барабан/ контейнер 08,40 

 

Относно т. ІІ. Административни услуги: 

* Медицински  протокол се издава, след представяне на касов бон за 

платена такса на длъжностното лице, издаващо документа - медицински 

секретар Общоболнична ЛКК; 

* Документ за временна нетрудоспособност на амбулаторни пациенти от 

Общо болнична ЛКК се издава, след представяне на касов бон за платена 

такса на длъжностното лице, издаващо документа - медицински секретар 

Общоболнична ЛКК или компютърен оператор ОАГ; 

* Експертно решение от Обща ТЕЛК се издава, след представяне на касов 

бон за платена такса на длъжностното лице, издаващо документа - 

медицински секретар Обща ТЕЛК; 

* Медицинско удостоверение се издава, след представяне на касов бон за 

платена такса на длъжностното лице, издаващо документа . технически 

сътрудник. 

 

 

 

Д-р Пенко БАМБОВ 

Управител  „МБАЛ - Троян” ЕООД 


