
Медицински дейности извън основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на 

НЗОК Цена,лв Административни дейности Цена, лв

Клиничен преглед, оценка на здравното състояние и назначаване на 

лечение 30.00 Извинителна бележка за отсъствие по медицински показания - за училище, ОДЗ 4.00
Домашно посещение 35.00 Издаване на  ЛАК 2.00
Извършване и разчитане на ЕКГ 8.00 Проверка в сайта на НОИ за издадени болнични листове за годината 2.00
Обработка и превръзка на рана, вкл. Осигуряване на стерилни 

инструрменти, консумативи и инсинерация на опасните отпадъци - в 

зависимост от вида на раната

10.00 - 

20.00

Издаване и извеждане на документи, невключени в основния пакет здравни дейности - за 

възрастни -  за социална интеграция, еднократни помощи, удостоверения и др. 6.00

Отстраняване на кърлеж, обработка на входната рана, при необходимост 

назначаване на антибиотична профилактика 10.00

Издаване и извеждане на удостоверения невключени в основния пакет здравни дейности 

- за деца -  за социални помощи, екскурзии, зелено училище, детска кухня, дневен център 4.00
Венозна инжекция 10.00 Попълване на здравноосигурителна книжка 4.00
Венозна инфузия 15.00 Попълване на паспортната част на рецептурна книжка 4.00
Подкожна инжекция 5.00 Дистанционна заверка на нова диагноза в РК или нова РК 4.00
Мускулна инжекция 5.00 Попълване на бланки за избор на ОПЛ 4.00
Вземане и изпращане на биологичен материал за изследване в една 

лаборатория 4.00

Етапна епикриза - за ТОЛЕК, ТЕЛК и др. при поискване (услугата се извършва след работно 

време) 30.00

Извършване и интерпретация на имунохематографски бърз тест - за 

бременност, грип и др.  (не включва цената на теста) 10.00

Попълване на документи за постъпване в социален дом въз основа на наличната 

документация (услугата се извършва след работно време) 30.00
Назначаване на психотропни/упойващи вещества на рецептурни бланки 

със специален учет 5.00

Медицинско свидетелство за здравословно състояние - за работа, за управление на МПС, 

брак 25.00
Функционално изследване на дишането 15.00 Медицинско свидетелство за кандидатстване в училище, ВУЗ 6.00

Доплерово изследване на периферни артерии 20.00

Издаване и извеждане на документи за застрахователни компании въз основа на 

медицинска документация (услугата се извършва след работно време) 30.00

Ехография  (за една зона) 20.00 Заверка на здравна книжка за работа в хранително/комунално заведение 25.00
Изследване на кръвна захар с глюкомер 5.00 Медицинско направление бланка 119 а за санаториално лечение 6.00

Пулсоксиметрия 3.00 Извлечение от досие (услугата се извършва след работно време) 10.00
Измерване на температура 3.00 Медицинска експертиза на причините за настъпване на смърт 35.00
Изследване на урина с тест-ленти 4.00 Разрешително за кремация 20.00
Проба Манту  - осигуряване на PPD, извършване, отчитане и регистриране 

на резултата 10.00

Удостоверение за спортист - първоначален преглед (без цена на изсл.)         

Предсъстезателен преглед на спортист

10.00  

6.00

Смяна на катетър 35.00 Справка за здравноосигурителен статус 2.00

Хирургичен шев на рана 20.00 Издаване на дубликат/копие или заверка на медицински документ - 1 стр. 1.00

Отстраняване на шевен материал 10.00 Доплащане за експресна адм. услуга - до 6 часа от искането 10.00
Комплексна административна услуга (за лица до 65-годишна възраст)                                  

(за лица над 65 годишна възраст) 

6.10           

4.00 

Пациентите, ползващи комплексна административна услуга по договор с ВЗМ получават без допълнително заплащане 

следните услуги: 

1. Справка за здравноосигурителен статус;
2. Издаване на ЛАК

Моля, изисквайте касова бележка за платените суми. 3. Проверка за издадени болнични за годината в сайта на НОИ
4. Попълване на бланки за избор на ОПЛ
5. Попълване на паспортната част на рецептурна книжка
6. Попълване на здравноосигурителна книжка
7. Назначаване на психотропни и упойващи вещества на рецептурна бланка със специален учет

8. Извлечение от досие

Лицата с непрекъснати осигурителни права не заплащат дейностите, включени в основния пакет

ЦЕНОРАЗПИС  НА ПЛАТЕНИТЕ  УСЛУГИ (в сила от 01.06.2020 г.)


