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“Многопрофилна Болница за Активно Лечение-Левски” ЕООД
5900 гр. Левски, ул. “Н.Й. Вапцаров” № 5 тел. 0650 82248, email - mballev@mail.bg

ИНФОРМАЦИЯ
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 64А ОТ ЗЗО
І. ЗДРАВНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК,
КОИТО „МБАЛ ЛЕВСКИ” ЕООД ИЗПЪЛНЯВА ПО СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР
И СТОЙНОСТИТЕ, ПО КОИТО НЗОК ЗАКУПУВА ИЗВЪРШЕНАТА
ДЕЙНОСТ /чл. 64а, ал.1, т.1 и т.2 от
ЗЗО/:
Лицата с непрекъснати здравноосигурителни права, имат право:
- на болнична медицинска помощ както следва:
№
КП
1

Клинични пътеки

Цени
в лева

Стационарни грижи при бременност с повишен риск - без код МКБ10
О21.1: О36.3; О41.1: 042.2
390,00

3

Оперативни процедури за задържане на бременност

128,00

4.1

Преждевремнно прекъосване на бременността спонтанно или по
медицински показания до 13 гест. с. включително - само в условия на
спешност

146,00

4.2

Преждевремнно прекъосване на бременността спонтанно или по
медицински показания до 26 гест. с. на плода - само в условия на
спешност

230,00

5

Раждане

580,00

6

Грижи за здраво новородено дете

160,00

7

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа
степен на тежест

800,00

9

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама,
първа степен на тежест

900,00

16

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина петкорис /
остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или
интервенционално лечение

200,00

27

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

2750,0

29

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна
недостатъчност без механична вентилация

420,00

33

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

345,00

36

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без
фибринолитик - Блок 1

700,00

39

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица
над 18 годишна възраст

450,00

48

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст - Блок 1 545,00

49

Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст - Блок 1

431,00

50

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
- Блок 1

620,00

52

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив - Блок 1

774,00

56

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви /
ЧМН/, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и
вертеброгенни болкови синдроми

461,00

78.1

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

600,00

84

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

420,00

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в
детската възраст /без деца до 28-ия ден от раждането/

125,00

160

Нерадикално отстраняване на матката - само в условия на спешност /
без лапароскопски достъп/

1024,0

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на
болестни изменения на женските полови органи - само в условия на
спешност /без лапароскопски достъп/

711,00

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на
болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови
органи - Блок 1 - само в условия на спешност - Блок 2 - само в
условия на спешност без кодове по МКБ - 9КМ - /код 70.11 и код
71.71 до 9 г. възраст/

277,00

164

Корекции на тазова /перинеална/ статика и/или на незадържане на
урината при жената - Блок 1 - само в условия на спешност - Блок 2 само в условия на спешност без код по МКБ - 9КМ - /70.79 до 9 г.
възраст/

806,00

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на
токсоинфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен
произход - само в условия на спешност

408,00

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий
на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми на
здравето
360,00

257

Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при
пресистиращо /хронично/ вегетативно състояние

100,00

258

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на
централната нервна система

330,00

259

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на
периферната нервна система

353,00

260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

595,00

261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни
увреждания и спинална мускулна атрофия

353,00

262

Физикална терапия и рехабилитация при болести на централната
нервна система

482,00

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната
нервна система

330,00

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на
миокарда и следоперативни интервенции - Блок 1

482,00

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорнодвигателен апарат

330,00

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена
амбулаторна процедура

100,00

- на извършване на амбулаторни процедури:
№
АПр

Име на амбулаторната процедура

Цени
в лева

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

91,00

25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

58,00

28

Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

25,00

29

Поетапна вертикализация и обучение в ходене

100,00

33

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична
схема

12,00

- на извънболнична медицинска помощ както следва:

Лицата с непрекъснати здравноосигурителни права, на които е издадено “Медицинско
направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК №3) и/или
“Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК № 3А), имат право на
следните медицински дейности, включени в основния пакет специализирана извънболнична медицинска
помощ по специалности: „Физикална и рехабилитационна медицина”,

„Образна диагностика”

ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
Специализирани медицински дейности
1. Пасивни упражнения
2. Позиционна терапия
3. Масаж - общи техники
4. Масаж - специализирани техники
5. Механотерапия
6. Дихателна гимнастика
7. Перкуторен дренаж на бял дроб при деца
8. Аналитична ЛФК
9. ЛФК с уреди
10. Обучение за ползване на протези
11. Трудотерапия и обучение в ДЕЖ
12. Лечение с НЧТ
13. Електростимулация
14. Лечение със СЧТ
15. Лечение с ВЧТ
16. Лечение с нискочестотно магнитно поле
17. Лечение с инфрачервени и видими лъчи
18. Лечение с ултравиолетови лъчи
19. Лечение с ултразвук
20. Криотерапия
21. Парафинотерапия
22. Инхалационна терапия
Съгласно НРД 2017, НЗОК заплаща специализираната медицинска помощ по следните
елементи и стойности:
- за физиотерапевтичен курс на лечение на определено заболяване се приема комплексно
лечение, включващо първоначален преглед на лекаря - специалист по „Физикална и рехабилитационна
медицина“ с оценка на обективното състояние на пациента с назначени видове общ брой процедури до
20 в курс от група 1 и/или 2 или 3 по преценка на лекаря - специалист, промените на лечението на
даденото лице, както и заключителен преглед с оценка на резултатите от проведеното лечение и отразени
вид и брой на проведените процедури.
- завършен и отчетен физиотерапевтичен курс на лечение се заплаща както следва:
- първоначален преглед - 7.00 лева;
- проведени процедури от физиотерапевтичния курс на лечение за следните групи:
- група 1 - процедури с физикални фактори от апаратната терапия - 1.80 лева на
процедура;
- група 2 - процедури с кинезитерапевтични техники - 1.80 лева на процедура;
- група 3 - процедури с физикални фактори от апаратна терапия и кинезитерапевтични
техники - 1.80 лева на процедура;
- заключителен преглед с оценка на резултата от проведеното лечение и отразен вид и брой
на проведени процедури - 9.00 лева.
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА:

КОД

НОМЕНКЛАТУРА

ЦЕНА В ЛЕВА

06_0 Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна
1
рентгенография)

1,49

06_0
Рентгенография на челюстите в специални проекции
2

7,56

06_0
Рентгенография на лицеви кости
3

7,56

06_0
Рентгенография на околоносни синуси
4

7,20

06_0
Специални центражи на черепа
5

7,56

06_0
Рентгенография на стернум
6

7,56

06_0
Рентгенография на ребра
7

7,56

06_0
Рентгеноскопия на бял дроб
8

7,56

06_0
Рентгенография на крайници
9

7,56

06_1
Рентгенография на длан и пръсти
0

7,56

06_1
Рентгенография на стерноклавикуларна става
1

7,56

06_1
Рентгенография на сакроилиачна става
2

7,56

06_1 Рентгенография на тазобедрена става
3

7,56

06_1
Рентгенография на бедрена кост
4

7,56

06_1
Рентгенография на колянна става
5

7,56

06_1
Рентгенография на подбедрица
6

7,56

06_1
Рентгенография на глезенна става
7

7,56

06_1
Рентгенография на стъпало и пръсти
8

7,56

06_1
Рентгенография на клавикула
9

7,56

06_2
Рентгенография на акромиоклавикуларна става
0

7,56

06_2
Рентгенография на скапула
1

7,56

06_2
Рентгенография на раменна става
2

7,56

06_2
Рентгенография на хумерус
3

7,56

06_2
Рентгенография на лакетна става
4

7,56

06_2
Рентгенография на антебрахиум
5

7,56

06_2
Рентгенография на гривнена става
6

7,56

06_2
Рентгенография на череп
8

13,77

06_2
Рентгенография на гръбначни прешлени
9

13,77

06_3
Рентгенография на гръден кош и бял дроб
0

13,77

06_3
Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
1

13,77

06_3
Обзорна рентгенография на корем
2

13,77

06_3
Рентгенография на таз
3

13,77

06_3
Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи
4

13,77

06_3
Томография на гръден кош и бял дроб
5

21,60

06_3
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах
7

21,60

06_3
Рентгеново изследване на тънки черва
8

21,60

06_3
Иригография
9

21,60

10_0
Компютърна аксиална или спирална томография
1

76,94

10_0
Мамография на двете млечни жлези
3

18,35

10_5
Интервенозна холангиография
9

21,60

10_6
Венозна урография
0

21,60

ІІ. БЕЗПЛАТНО ПРЕДОСТАВЯНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 82
ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО /чл. 64а, ал.1, т.3 от ЗЗО/:

А/ Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските
граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със:
- медицинска помощ при спешни състояния;
- профилактични прегледи и изследвания и акушерска помощ за всички
здравно неосигурени жени, независимо от начина на родоразрешение, по
обхват и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването;
- стационарна психиатрична помощ;
- осигуряване на кръв и кръвни продукти;
- трансплантация на органи, тъкани и клетки;
- задължително лечение и/или задължителна изолация;
- експертизи за вид и степен на увреждане и трайна неработоспособност;
- заплащане на лечение за заболявания поред, определен от министъра на
здравеопазването;
- медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването;
Б/ Всеки български гражданин ползва:
- ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по
специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми,
имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на
заразните болести, както и техническите средства за прилагането им;
- пълен обем от противоепидемични дейности;
- достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и
общински здравни програми;
В/ Децата до 16-годишна възраст имат право на медицинска помощ извън
обхвата на задължителното здравно осигуряване;
Г/ Децата, настанени в лечебни заведения по чл. 5 ал. 1 от Закона за лечебните
заведения, имат право на безплатни медико-социални грижи;
ІІІ. СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ЛИЦАТА ИМАТ ПРАВО НА ЦЕЛЕВИ
С Р Е Д С Т ВА О Т Р Е П У Б Л И К А Н С К И Я Б ЮД Ж Е Т И Н АЧ И Н А Н А
ОТПУСКАНЕТО ИМ /чл. 64а, ал.1, т.4 от ЗЗО/:
Целеви средства, като социални помощи, както и средства за профилактика и
рехабилитация на уврежданията се отпускат по реда на Закона за социалното
подпомагане и Закона за интеграция на хората с увреждания.
ІV. СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ЛИЦАТА ЗАПЛАЩАТ МЕДИЦИНСКА
П О М О Щ , И З ВЪ Н О Б Х ВАТА Н А З А Д Ъ Л Ж И Т Е Л Н О Т О ЗД РА В Н О
ОСИГУРЯВАНЕ /чл. 64а, ал.1 т.5 от ЗЗО/:
Съгласно чл. 51 от ЗЗО медицинската помощ извън обхвата на основния пакет
на НЗОК и договореното в НРД се заплаща от пациента.
Неосигурени в НЗОК лица заплащат изцяло оказаната им медицинска помощ.
Лица, на които не са издадени съответните направления, заплащат изцяло
оказаната им медицинска помощ.

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА, С
КОИТО „МБАЛ ЛЕВСКИ” ЕООД, ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ:
- ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД МЕДИКО-21 АД;
- ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ФИ ХЕЛТ АД;
- ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ АД;
- ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ДАЛЛ БОГГ: Живот и Здраве ЕАД;
- ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД;
- ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД;
VІ. СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ПРИ КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА
СУМИТЕ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1 ОТ ЗЗО /чл. 64а, ал.1, т. 7 от ЗЗО/:
Съгласно чл. 37, ал.3 от ЗЗО от заплащане потребителска такса
се
освобождават лица със заболявания, определени по списък към НРД (списъкът е
приложен допълнително като приложение № 1), както и малолетни, непълнолетни и
неработещи членове на семейството; пострадали при или по повод отбраната на
страната, ветерани от войните, военноинвалиди; задържани под стража лица,
задържани на основание чл. 63 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
задържани на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за Държавна агенция “Национална
сигурност” или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица, настанени в домове
по чл. 36, ал. 3, т. 1 от същия правилник; медицински специалисти.

