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ЗАПОВЕД 

 

№Д-33 

гр. София 28.01.2019 г. 

 

 

За изменение и допълнение на Заповед Д-286/18.12.17г. на Изпълнителния 

директор на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД  

 

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 „Компютърна 

томография и МРТ”  

 

Компютърна томография и МРТ   

КТ изследване на един сегмент от гръбначния стълб   150.00 лв. 

КТ изследване на глава (без и с контраст)   150.00 лв. 

КТ ангиография на мозъчните съдове или на 

екстракраниалните сегменти на каротидните и вертебралните 

артерии 

   200.00 лв. 

КТ изследване на крайник    100.00 лв. 

КТ изследване с контрастна материя на една от следните 

анатомични зони (корем, гръден кош, малък таз, меки тъкани 

на шия) 

    180.00 лв. 

Комбинирано изследване на корем и малък таз с контрастна 

материя 

   300.00 лв. 

Комбинирано изследване с контрастна материя на трите 

анатомични зони (гръден кош, корем, малък таз) 

   500.00 лв. 

Ядрено магнитен резонанс (по договор) 225.41 лв. 

Анестезиране на пациента преди извършване на изследването   90.00 лв. 

Запис на диск на компютър-томографско изследване     5.00 лв. 

Цена та филм на компютър-томографско изследване, 

допълнително представян на пациента – за филм 35/43 см. 

   12.00 

 Забележка: Цените не включват контрастната материя.  

2. Заповедта влиза в сила от 01.03.2019 година. 
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Екземпляр от заповедта да се връчи на всички началници на клиники, 

счетоводството, гл.мед.сестра, приемни кабинети и Лидия Цолова срещу подпис, за 

сведение и изпълнение. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

Акад.проф. д-р Иван Миланов,дмн 


