
 

З А П О В Е Д 

№ Д-146 

София, 23.05.2018 г. 

 

За изменение и допълнение на Заповед №Д-286/18.12.2017 г.на Изпълнителния 

директор на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1.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-286/18.12.17 г. в частта 

„Микробиология” и „Провеждане на изследвания във външни лаборатории”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

АКРЕДИТИРАНА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА 

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

Ел. поща  ubalnp@yahoo.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: ubalnp@yahoo.com 

Микробиология  

Т-спот   ТВ Тест    130.00 лв. 

Т-спот   ТВ Тест с J-cell extend    140.00 лв. 

Урина за урокултура (еднократно)     15.00 лв. 

Урина за урокултура (трикратно)     25.00 лв. 

Гърлени и назофарингеални секрети     20.00 лв. 

Храчка и трахеобронхиален аспират     20.00 лв. 

Други секрети (ушен, конюктивален и др.)     20.00 лв. 

Секрет кожен      20.00 лв. 

Изследване за Сифилис      15.00 лв. 

Сифилис неспецифичен - качествен      15.00 лв. 

Микробиологичен контрол за стерилности      10.00 лв. 

Микробиологичен контрол за повръхности      10.00 лв. 

Микробиологичен контрол на ръце      10.00 лв. 

Вземане на материал за микробиологично изследване       5.00 лв. 

Качествено доказване на хепатит В-вирусен антиген (HBsAg) 

по ELISA 

    25.00 лв. 

Качествено доказване на хепатит С-вирусен маркер по ELISA      25.00 лв. 

Доказване на ХИВ ½ антитела по метода ELISA      25.00 лв. 
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                           Провеждане на изследвания във външни 

лаборатория 

 

Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (IgM-

anti-HBc) по ELISA 

  17.00 лв. 

Качествено доказване на хепатит В-вирусни  антитела (anti-

HBc) по ELISA 

  17.00 лв. 

Качествено доказване на хепатит В –вирусни  антитела (anti-

HbsAg) по ELISA 

  17.00 лв. 

Качествено доказване на хепатит D вирусни маркери по 

ELISA 

  17.00 лв. 

Качествено доказване на хепатит В-вирусен антиген (HbeAg) 

по ELISA 

  17.00 лв. 

Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (anti-

HBе)  по ELISA 

  17.00 лв. 

Качествено определяне на антитела по ELISA за хепатит А 

(HAV) 

  17.00 лв. 

Качествено определяне на антитела по ELISA за хепатит 

HSV/1 

  17.00 лв. 

Качествено определяне на антитела по ELISA за хепатит HZV   17.00 лв. 

Качествено определяне на антитела по ELISA за хепатит EBV   17.00 лв. 

Качествено определяне на антитела по ELISA за хепатит CMV   17.00 лв. 

Качествено определяне на IgM антитела за морбили по ELISA    17.00 лв. 

Качествено определяне на IgM антитела за паротит  по ELISA    17.00 лв. 

Качествено определяне на IgM антитела за рубеола по ELISA    17.00 лв. 

Диагностика на Q треска І фаза IgA и IgG антитела по ELISA   17.00 лв. 

Качествено определяне на IgM антитела за хламидии по 

ELISA  

  17.00 лв. 

Качествено определяне на IgM антитела за грипни вируси тип 

В по ELISA  

  17.00 лв. 

Качествено определяне на IgM антитела за аденовируси по 

ELISA  

  17.00 лв. 

Качествено определяне на IgM антитела за респираторно-

синцитиален вирус по ELISA  

  17.00 лв. 

Качествено определяне на IgM антитела за пара грипни 

вируси по ELISA  

  17.00 лв. 

Доказване на ротавирусен антиген по ELISA   17.00 лв. 

Качествено определяне на IgM антитела за грипни вируси тип 

А по ELISA  

  17.00 лв. 

PCR диагностика на папиломавирусна инфекция (HPV)   81.00 лв. 

Доказване на антитела за грипни вируси в серум от болни чрез 

реакция за задържане на хемаглутинацията (РЗХА) 

  16.00 лв. 

Доказване на астровирусен антиген по ELISA    16.00 лв. 



Доказване на  антигени на чревни аденовируси по ELISA    16.00 лв. 

Доказване на антитела в серум от болни чрез реакция 

свързване на комплемента за арбовируси 

  23.00 лв. 

Доказване на антитела в серум от болни чрез ELISA метод за 

арбовируси 

  29.00 лв. 

Доказване на РНК на арбовируси с полимеразна верижна 

реакция 

  50.00 лв. 

Качествено доказване на коксаки в антитела (IgM+IgG) в 

серум от болни чрез имунологични методи 

  20.00 лв. 

Вирусологично изследване на материали от болни за изолация 

на ентеровируси 

  18.00 лв. 

Вирусологично изследване на материали от болни за изолация 

на грипни вируси 

  16.00 лв. 

Вирусологично изследване на материали от болни за изолация 

и идентификация на ентеровируси с имунологични методи 

  25.00 лв. 

Вирусологично изследване на материали от болни за изолация 

и идентификация на грипни вируси с имунологични методи 

  31.00 лв. 

Вирусологично изследване на материали от болни за изолация 

на арбовируси 

  50.00 лв. 

Доказване на антитела в серум от болни чрез 

имунофлуоресценция за арбовируси 

  28.00 лв. 

Потвърдителен тест (имуноблот) за арбовируси   48.00 лв. 

Доказване на норовирусни антигени по ELISA    18.00 лв. 

Качествено доказване на коксаки в  IgM антитела в серум от 

болни по ELISA 

  18.00 лв. 

Качествено определяне на  IgG антитела за морбили по ELISA    17.00 лв. 

Качествено определяне на  IgG антитела за паротит  по ELISA    17.00 лв. 

Качествено определяне на  IgG антитела за рубеола по ELISA    17.00 лв. 

Диагностика на марсилска треска IgM антитела по ELISA   17.00 лв. 

Диагностика на марсилска треска  IgG антитела по ELISA   17.00 лв. 

Диагностика на микоплазма пневмоние IgM антитела по 

ELISA 

  17.00 лв. 

Диагностика на микоплазма пневмоние  IgA антитела по 

ELISA 

  17.00 лв. 

Диагностика на микоплазма пневмоние  IgG антитела по 

ELISA 

  17.00 лв. 

Доказване на специфични анти HIV 1/2 антитела по метода 

уестърн блот, за едно антитяло 

188.00 лв. 

Количествено определяне на HIV-1 RNA 146.00 лв. 

Изследване за антиретровирусна резистентност на HIV-1 чрез 

генотипиране 

1 922.00 лв. 



2. Заповедта да се сведе до знанието на главния счетоводител, служителите в 

счетоводство, началниците на клиники и на отделения и служителите на регистратура. 

 

Изпълнителен директор: 

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

Качествено доказване на ентеровирусна RNA в материал от 

болен чрез полимеразноверижна реакция 

  45.00 лв. 

Качествено и количествено определяне на ентеровирусна 

пареховирусна RNA в материал от болен чрез полимеразно-

верижна реакция в реално време (real-time RT-PCR) 

  60.00 лв. 

Идентификация с амплификационен метод на генома на 

хепатитен вирус тип В 

129.00 лв. 

Генотипиране на хепатитен вирус тип В 299.00 лв. 

Генотипиране на хепатитен вирус тип С 177.00 лв. 

Стандартизиране на серум за външна оценка на качеството за 

диагностика на вирусни инфекции по метод ELISA 

  50.00 лв. 

Качествено определяне на  антитела  по ELISA за HSV/2   16.00 лв. 

Идентификация с амплификационен метод на генома на 

хепатитен вирус тип C 

129.00 лв. 

Диагностика на парвовирус В 19 инфекция по ELISA – маркер 

IgM 

  17.00 лв. 

Диагностика на парвовирус В19 инфекция по ELISA – маркер 

IgG 

  17.00 лв. 

Диагностика на Q треска ІІ фаза IgM и IgG антитела по ELISA   17.00 лв. 

Качествено определяне на IgG антитела за хламидии по 

ELISA 

  17.00 лв. 

Качествено определяне на IgАантитела за хламидии по ELISA   17.00 лв. 

Външна оценка на качеството за диагностика на вирусна 

нуклеинова киселина 

  86.00 лв. 

Фекална маса и ректален секрет   20.00 лв. 

Материал от генитална система (уретрален, вагинален, 

цервикален, простатен секрети, еякулат) за банална флора, 

кандиди и трихомони 

  20.00 лв. 

Материал от генитална система  за банална флора, кандиди, 

трихомони, микоплазми и хламидия 

  25.00 лв. 

Материал от генитална система (уретрален, вагинален, 

цервикален, простатен секрети, еякулат) за един микробен 

агент 

  10.00 лв. 

Ранев материал и гной   20.00 лв. 

Серологични диагностични тестове /AST, RF, RPR/   15.00 лв. 

Хемокултури – апаратна диагностика   65.00 лв. 


