
ЕИК: 119625586

Пациент НЗОК МЗ

ЦЕНИ  НА ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ЗА НЕОСИГУРЕНИ ПО ЗЗО 

ЛИЦА

  001 - 2.0 - 001 Физикална тeрапия и рехабилитация на болести на централна нервна система на ден 58.50 лв

  001 - 2.0 - 002 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система на ден 58.50 лв

  001 - 2.0 - 003 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат на ден 58.50 лв

ЦЕНИ  НА ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ, ИЗВЪН ПАКЕТА, ЗАПЛАЩАН 

ОТ НЗОК

  002-2.0-000 ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ И РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ

  002-2.0-001 ЕЛЕКТРО-СВЕТЛОЛЕЧЕНИЕ

  002-2.0-001-1 Електростимулация на паретични и хипотрофични мускули брой 8.00

  002-2.0-001-2 Процедури с ниско-и средночестотни токове, вкл. електрофореза  брой 8.00

  002-2.0-001-3 Процедури с високочестотни токове, УВЧ  брой 8.00

  002-2.0-001-4 Процедури с токове Дарсонвал  брой 8.00

  002-2.0-001-5 Ултразвук на едно поле  брой 8.00

  002-2.0-001-6 Ултразвук на повече от едно поле - за всяко следващо  брой 4.00

  002-2.0-001-7 Терапия   с електромагнитни вълни на едно поле брой 8.00

  002-2.0-001-8 Терапия   с електромагнитни вълни на всяко следващо  поле брой 4.00

  002-2.0-001-9 Облъчване със Солукс - УВЛ брой 5.00

  002-2.0-002 КИНЕЗИТЕРАПИВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

  002-2.0-002-1 Индивидуална лечебна гимнастика брой 10.00

  002-2.0-002-2 Подводна гимнастика в закрит басейн брой 8.00

  002-2.0-002-3 Подводен водно-струев масаж в закрит басейн брой 8.00

  002-2.0-002-4 Вакуумен масаж в комбинация със средночестотни синусоидално модулирани токове брой 10.00

  002-2.0-002-5 Лимфодренаж в една зона брой 13.00

  002-2.0-002-6 Частичен масаж  - масажна яка, крайник брой 15.00

  002-2.0-002-7 Частичен масаж гръб брой 20.00

  002-2.0-002-8 Цялостен масаж брой 50.00

  002-2.0-002-9 Механотерапия, Роше брой 6.00

  002-2.0-003 ТЕРМОТЕРАПИЯ

  002-2.0-003-1 Компреси с луга на едно поле брой 7.00

  002-2.0-003-2 Компреси с луга на всяко следващо поле брой 5.00

  002-2.0-003-3 Криотерапия брой 7.00

  002-2.0-004 ХИДРОТЕРАПИЯ

  002-2.0-004-1 Хидромасажна вана с подводен микромасаж/перлен брой 30.00

  002-2.0-004-2 Хидромасажна вана с подводен вихров масаж брой 30.00

  002-2.0-004-3 Хидрогалванична вана брой 30.00

  002-2.0-004-4 Сауна до 1 час брой 12.00

  002-2.0-005 ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕТОДИКИ

  002-2.0-005-1 Лазертерапия брой 15.00

  002-2.0-005-2 Високоенергиен магнит брой 25.00

  002-2.0-005-3 Функционална магнитна стимулация брой 25.00

  002-2.0-006 ДРУГИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИСКАНИ УСЛУГИ

  002-2.0-006-1 Заверен препис на страница на медицински документ брой 1.00

  002-2.0-006-2
Заверен препис на страница на  архивиран медицински документ -експресна 

услуга 
брой 1.50

  002-2.0-006-3 Издаване копие на ИЗ брой 15.00

  002-2.0-006-4 Издаване на копие/дубликат на Епикриза брой 3.00

  002-2.0-006-5
Издаване на копие/дубликат на медицински документ, изискващ лекарски 

преглед
брой 30.00

  002-2.0-006-6
Подобрени битови условия  - самостоятелна стая на ден с включени 

всички допълнителни битови условия и избор на стая
ден 20.00

  002-2.0-006-7 Меню по избор ден 10.00

  002-2.0-006-8 Телевизия с кабелни канали ден 6.00

  002-2.0-006-9 Ползване на интернет ден 5.00

  002-2.0-006-10 Ползване на външен басейн и пособия към него ден 

  002-2.0-006-11

Едновременно ползване на две и повече услуги  между 7,8,9,10- комплексна 

цена/ден, с включени допълнително:    еднократен чаршаф, общоукрепващ 

възстановителен хранителен режим;       

ден 14.00

003-2.0-007
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - на основание Решение № 704 на МС на РБ 

ОТ 05.10.2018 Г.

003-2.0-007-01 Издаване на писмено съобщение за смърт 0

003-2.0-007-02 Издаване на болничен лист от лекуващите лекари 0

003-2.0-007-03 Издаване на дубликат на  болничен лист брой 5.00

003-2.0-007-04
Издаване на  медицинска документация (рецепти, предписания, протоколи, 

удостоверения, свидетерства, експертизи)
0.00

003-2.0-007-05
Изготвяне на етапна епикриза при превеждане на пациент от едно лечебно 

заведение за болнична медицинска помощ  в друго
0.00

003-2.0-007-06
Изготвяне на епикриза  при изписване на пациент от лечебното заведение за 

болнична помощ
0.00

003-2.0-007-07

Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до 

здравословното  състояние на пациента, включително копия на медицинските 

документи

брой/за 

страница
1.00

003-2.0-007-08

Запознаване на наследници и роднини по права линия и по съребрена линия до 

четвърта степен включително със здръвната информация за починалия пациент 

и предоставяне копия от медицинските документи

брой/за 

страница
1.00

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от:

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ "СТАЙКОВ И ФАМИЛИЯ" ЕООД

Код от 

информационната 

систама на ЛЗ

Наименование на услугата

Мерна 

единица

(ден, брой и 

Цена, заплащана от:


