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З А П О В Е Д 

№ Д-357 

София, 06.10.20 г. 
За изменение и допълнение на Заповед №Д-17/20.01.2020 г. на Изпълнителния 

директор на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД 
 

НАРЕЖДАМ: 
 

1. Изменям и допълвам 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-17/20.01.20 г., както следва: 
в частта „Медицински услуги ” и „Физиотерапевтични процедури – за една 
процедура“ 
 

Медицински услуги 
 

Консултативен преглед от  лекар специализант   40.00 лв. 
Консултативен преглед от  лекар със специалност – не 
хабилитиран 

  50.00 лв. 

Консултативен преглед от  доцент   70.00 лв. 
Консултативен преглед от  професор   90.00 лв. 
Заплащане на консултант извън случаите на чл.21, ал.1 от Наредба 
№47 от 08.09.2010 г. за организацията, дейността и условията и 
реда за финансиране на национални и републикански консултанти 
за реално извършена дейност без оперативна интервенция 

  50.00 лв. 

Заплащане на консултант извън случаите на чл.21, ал.1 от Наредба 
№47 от 08.09.2010 г. за организацията, дейността и условията и 
реда за финансиране на национални и републикански консултанти 
за реално извършена дейност с оперативна интервенция 

  150.00 лв. 

Протокол за лекарства – първи медикамент     5.00 лв. 
Протокол за лекарства – втори и следващ медикамент     2.00 лв. 
Медицинско свидетелство без лекарски преглед     10.00 лв. 
Медицинско свидетелство с един лекарски преглед(за носене на  
оръжие, за работа с класифицирана информация, за охранителна 
дейност,  за достъп до национални стратегически обекти, за 
осиновяване, за конкурси за работа – Висш съдебен съвет, ВУЗ и 
др.) 

  30.00 лв. 

Медицинско свидетелство с два лекарски прегледа( за завещание, 
сделки,  за гражданство) 

  50.00 лв. 



Медицинско свидетелство с три лекарски прегледа   75.00 лв. 
Епикризи и експертни становища     5.00 лв. 
Преглед от комисия за извършване на експертизи на ЗЗОЛ   20.00 лв. 

Епикриза, експертни становища и копия от изследвания     5.00 лв. 
Леглоден   50.00 лв. 
Леглоден луксозна стая   70.00 лв. 
Леглодни в клиника за интензивно лечение на нервни болести без 
интензивни грижи 

  70.00 лв. 

Леглодни в клиника за интензивно лечение на нервни болести с 
интензивни грижи 

200.00 лв. 

Леглодни в клиника по нервни болести за лечение на болката 
отделение по неврорехабилитация 

  70.00 лв. 

 
Физиотерапевтични процедури – за 1 процедура 

  
Консултация с физиотерапевт   50.00 лв. 
Акупресура   10.00 лв. 
Рефлексотерапия   15.00 лв. 
Зонотерапия   10.00 лв. 
Лазертерапия   10.00 лв. 
Вакуумен масаж     5.00 лв. 
Д‘арсонвализация     5.00  лв. 
Диадинамо електрофореза, диадинамотерапия – 1 поле    10.00 лв. 
Дихателна гимнастика   15.00 лв. 
Електромагнитно поле     5.00 лв. 
Електростимулация     5.00 лв. 
Електрофореза – обикновенна     3.00 лв. 
Електрофореза – специална методика     5.00 лв. 
Електродиагностика     7.00 лв. 
Криотерапия     7.00 лв. 
Лечение с положение     7.00 лв. 
Мануална терапия   10.00 лв. 
Мануално мускулно тестване     5.00 лв. 
Масаж глава, яка   15.00 лв. 
Масаж гръб   15.00 лв. 
Масаж гърди и корем   10.00 лв. 
Масаж горен крайник   10.00 лв. 
Масаж долен крайник   12.00 лв. 
Масаж кръст   10.00 лв. 
Масаж лице, шия, деколте   15.00 лв. 
Масаж специален – периостален   20.00 лв. 
Масаж съединително тъканен   20.00 лв. 
Масаж сегментарен   20.00 лв. 
Масаж цяло тяло   30.00 лв. 



Механотерапия     8.00 лв. 
Поетапна вертикализация   10.00 лв. 
Постизометрична релаксация   10.00 лв. 
Проприоцептивно улесняване     8.00 лв. 
Упражнение за стабилизиране на походка   10.00 лв. 
Упражнения за крайници     8.00 лв. 
ТЕНС     7.00 лв. 
Солукс терапия     3.00 лв. 
Ултразвукова терапия – за всяко поле     5.00 лв. 
Ултрависока честота     5.00 лв. 
Микровълнова терапия     5.00 лв. 
Хидровибрационна вана     7.00 лв. 
Галванизация – импулсна, непрекъсната обикновена 
методика 

    3.00 лв. 

Галванизация – импулсна, непрекъсната специална методика     5.00 лв. 
Снемане на миодоза     7.00 лв. 
Локално и общо ултравиолетово облъчване     3.00 лв. 
Инфраруж терапия     3.00 лв. 
Парафинолечение     5.00 лв. 
Ъглометрия     2.00 лв. 
Кенитерапия     7.00 лв. 
Обучение в дейности от ежедневния живот   10.00 лв. 
Лечебна физкултура – аналитична гимнастика   15.00 лв. 
Лечебна физкултура – дихателна гимнастика   15.00 лв. 
Лечебна физкултура – гръбна мускулатура     8.00 лв. 
Лечебна физкултура – предна коремна стена   10.00 лв. 
Лечебна физкултура – упражнение за равновесие     8.00 лв. 
Лечебна физкултура – упражнение за координация на 
движенията 

  10.00 лв. 

Лечебна физкултура – обучение в седеж, стоеж и ходене   20.00 лв. 
Лечебна физкултура – специализирани комплекси при 
Паркинсонова болест, ДЦП, МС, Мозъчен инсулт 

  20.00 лв. 

Групова лечебна физкултура     2.00 лв. 
Транскриална магнитна стимулация   40.00 лв. 
Магнитна терапия при инконтиненция – Novamag NT-60   40.00 лв. 
Вибрационна терапия с аппарат Fitbine Medikal   20.00 лв.  
Лечебна процедура с апарат Neuroforma   30.00 лв. 
Магнитно поле с апарат TESLA    10.00 лв. 
Вибрационен масаж с апарат Fitvibe    10.00 лв. 
Интерактивна кинезитерапия с апарат Neuroforma     15.00 лв. 
Хипербарна оксигенация     50.00 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/ 

 
 


