
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ 
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УТВЪРДЕН ЦЕНОРАЗПИС НА ВСИЧКИ ПРЕДОСТАВЯНИ МЕДИЦИНСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ 

 

 

Наименование на услугата 
Мерна 

единица  

(ден, бр др) 

Цена, заплащана от: 

 

пациент 

 

НЗОК 

 

МЗ 

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ НЗОК 

1. Физикална терапия и рехабилитация при 

родова травма на ЦНС 
 

ден  40  

2. Физикална терапия и рехабилитация при 

родова травма на ПНС 
 

ден  40  

3. Физикална терапия и рехабилитация при 

детска церебрална парализа 

 

ден  60  

4. Физикална терапия и рехабилитация при 

първични мускулни увреждания и спинална 

мускулна дистрофия 

брой  400  

5. Физикална терапия и рехабилитация при 

болести на централна нервна система 

 

брой  482  

6. Физикална терапия и рехабилитация при 
болести на периферна нервна система 

 

брой  330  

7. Физикална терапия и рехабилитация при 
болести на опорно – двигателен апарат 

 

 

брой  330  



 

КОМПЛЕКСНА ЗДРАВНА УСЛУГА 

8. КЗУ*„Заболявания на опорно-двигателен 

апарат – лумбосакрален отдел” –        3 дни 

дни 230   

9.  КЗУ*„Заболявания на опорно-двигателен 

апарат – лумбосакрален отдел” –        5 дни 

дни 350   

10 КЗУ*„Заболявания на опорно-двигателен 

апарат – шиен отдел” –                      3 дни 

дни 230   

11 КЗУ*„Заболявания на опорно-двигателен 

апарат – шиен отдел” –                       5 дни 

дни 350   

12 КЗУ*„Възстановяване след травма” – 3 дни дни 230   

13 КЗУ*„Възстановяване след травма” – 5 дни дни 350   

14 КЗУ*”Заболявания на ЦНС” –             3 дни дни 230   

15 КЗУ*”Заболявания на ЦНС” –             5 дни дни 350   

16 КЗУ*”Заболявания на ДС и УНГ” –     3 дни дни 230   

17 КЗУ*”Заболявания на ДС и УНГ” –     5 дни дни 350   

 

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТА 

18 Лекарски преглед – първичен 

 

брой 45   

19.  Лекарски преглед – вторичен 

 

брой 20   

20.  Лекарски преглед – консулт 

 

брой 10   

21.  Медицинска услуга по желание на пациента – 

мускулна апликация 

 

брой 15   

22.  Медицинска услуга по желание на пациента – 

венозна апликация 

 

брой 20   

23. Медицинска услуга по желание на пациента – 
венозна инфузия 

 

брой 25   

24.  Медицинска услуга по желание на пациента - 
измерване на артериално налягане  

брой 10   
 

 



 

УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С НАСТАНЯВАНЕ 

25 Услуга, свързана с настаняването на пациент с 

прием по НЗОК – изрично желание за 
самостоятелно настаняване в двойна стая за 

периода 01.01 – 31.05 и 01.09. – 31.12  

ден 30   

26 Услуга, свързана с настаняването на пациент с 
прием по НЗОК – изрично желание 

самостоятелно настаняване в двойна стая за 

периода 01.06 – 31.08 

ден 88   

27. Услуга, свързана с настаняването на пациент с 
прием по НЗОК – настаняване в двойна стая с 

дете до 12г/нощувка и трикратно хранене/ за 

периода 01.01 – 31.05 и 01.09. – 31.12  

ден 45   
 

28 Услуга, свързана с настаняването на пациент с 

прием по НЗОК – настаняване в двойна стая с 

дете до 12г/нощувка и трикратно хранене/ за 

периода 01.06 – 31.08 

ден 70   

29 Услуга, свързана с настаняването на 

придружител на възрастен пациент с прием 

по НЗОК – настаняване в двойна стая  
/нощувка и трикратно хранене/ за периода 

01.01 – 31.05 и 01.09. – 31.12  

ден 58   

30 Услуга, свързана с настаняването на 

придружител на възрастен пациент с прием 
по НЗОК – настаняване в двойна стая  

/нощувка и трикратно хранене/ за периода 

01.06 – 31.08 

ден 78   

31 Услуга, свързана с настаняването на 

придружител на дете- пациент с прием по 

НЗОК – настаняване в двойна стая /нощувка и 
трикратно хранене/ за периода 01.01 – 31.05 и 

01.09. – 31.12  

ден 48   

32 Услуга, свързана с настаняването на 

придружител на дете- пациент с прием по 
НЗОК – настаняване в двойна стая /нощувка и 

ден 78   



трикратно хранене/ за периода 01.06 – 31.08 

33  Ползване на халат ден 1   

 

КАЛОЛЕЧЕНИЕ 

34 Калолечение – цяло тяло брой 45   

35 Калолечение – частична апликация брой 25   

36 Компреси с билки/ луга брой 10   

 

ЕЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ 

37 Електролечение – магнитотерапия на поле брой 8   

38 Електролечение – магнитотерапия на легло брой 12   

39 Електролечение – галваничен ток, ниско и 

средночестотни токове 

брой 10   

40 Електролечение – високочестотни токове брой 7   

41 Електролечение – ултразвук на поле брой 12   

42 Електролечение – ултразвук на повече от едно 

поле 

брой 15   

 

КИНЕЗИТЕРАПИЯ 

43 Кинезитерапия – обща групова гимнастика,  
25 мин 

брой 10   

44 Кинезитерапия – индивидуална гимнастика,  

30 мин 

брой 15   

45 Кинезитерапия – индивидуална пасивна 
гимнастика 

брой 15   

46 Кинезитерапия - кинезиотейпинг брой 15   

47 Лечебен масаж – гръб,                            20 мин брой 20   

48 Лечебен масаж – масажна яка,              15 мин брой 15   

49 Лечебен масаж- крайник,                      15 мин брой 15   

50 Лечебен масаж – цяло тяло,                   45 мин брой 45   

51 Подводен масаж,                                   20 мин брой 25   

ВОДОЛЕЧЕНИЕ 

52 Водолечение – електрогалванична вана,15мин брой 20   

53 Водолечение – перлена вана,                  15 мин брой 20   

54 Водолечение – хидромасажна вана,       15 мин брой 20   

*КЗУ – комплексна здравна услуга – настаняване, храна и медицински услуги 


