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З А П О В Е Д 

№ Д-224 

София, 23.10.19 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., както следва: в частта 

„Обучение” и в частта „Допълнително поискани услуги свързани с оказването на 

медицинска помощ срещу заплащане” , последно изменение 13.12.2018 година 

 

Обучение 

Обучение психолози  

Индивидуално обучение по избор на модул 

Цена на 

ден/минимално 

време 

Модул по въведение в невропсихологията   30.00 лв./пет дни 

Модул по диагностика на интелект и когнитивни процеси   30.00 лв./пет дни 

Модул по генетика на умственото изоставане/синдромен 

Аутизъм                               30.00 лв./пет дни 

Модул по диагностика на деменция и екзекутивен контрол 30.00 лв./пет дни 

Модул по езикови/комуникативни умения и речеви разстройства 30.00 лв./пет дни 

Модул по психодиагностика на личностови разстройства 30.00 лв./пет дни 

Модул по технология на експертните психологични 

оценки/ТЕЛК, СОП, СЪД/ 30.00 лв./пет дни 

Модул по психотерапия при психосоматични заболявания 30.00 лв./пет дни 

Модул по психотерапия при хронични и болести с фатален край 30.00 лв./пет дни 

Групово обучение  
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Обучение в базата по избор на модул за група от минимум 5 

участника 50 лв./пет дни 

Изнесено обучение по избор на модул за група от минимум 10 

участника /на бълг.език/ 80 лв./два дни 

Изнесено обучение по избор на модул за група от минимум 10 

участника /на англ.език/ 100 лв./два дни 

Обучение на територията на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД Цена на ден/месец 

Индивидуално обучение без апаратура за един учебен ден    15.00 лв.  

Индивидуално обучение без апаратура за един месец    150.00 лв. 

Индивидуално обучение с апаратура за един учебен ден   30.00 лв.  

Индивидуално обучение с апаратура за един месец   500.00 лв. 

 

Допълнително поискани услуги свързани с оказването на медицинска помощ 

срещу заплащане  

Ползване на ”допълнителна услуга” – ползване на телевизор – 

цена на ден престой   2.00 лв. 

Самостоятелна стая с придружител по желание на пациента без 

осигурена храна (на ден)   25.00 лв. 

Самостоятелна стая с придружител по желание на пациента с 

осигурена храна (на ден)   28.00 лв. 

Самостоятелна луксозна стая с придружител по желание на 

пациента без осигурена храна (на ден)   35.00 лв. 

Самостоятелна луксозна стая с придружител по желание на 

пациента с осигурена храна (на ден)   38.00 лв. 

Самостоятелна луксозна стая  без придружител в клиниките за 

пациенти по клинични пътеки и МЗ   20.00 лв. 

Самостоятелен сестрински пост в терапевтично  

звено (на час)     6.00 лв. 

Самостоятелен сестрински пост в интензивно  

звено (на час)       8,00 лв. 

 

2. Изменението  влиза в сила от деня на издаване на настоящата заповед. 

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

Изпълнителен директор: 

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


