
СПИСЪК НА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ, ЗА КОИТО „КОЦ  ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО” ЕООД ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С РЗОК ГР. ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО ЗА 2019 Г. 

 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА КЛИНИЧНА ПЪТЕКА ЦЕНИ В 

ЛЕВА 

43 
Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в 

пулмологията 280 

141 
Трансуретрално оперативно лечение при онкологични 

заболявания на пикочния мехур стадии Т1-3,N 0-2, М 0-1 1000 

143 Трансуретрална простатектомия 1100 

144 
Отворени оперативни процедури при доброкачествена 

хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения 1100 

145 
Ендоскопски процедури при обструкции на горни пикочни 

пътища 774 

147 Оперативни процедури върху мъжка полова система  600 

148 
Оперативни процедури на долните пикочни пътища с 

голям обем и сложност 2 600 

149 
Оперативни процедури на долните пикочни пътища със 

среден обем и сложност 1 160 

152 
Ендоскопски процедури при обструкции на долните 

пикочни пътища 520 

153 
Оперативни процедури при травми на долните пикочни 

пътища 1000 

154 
Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и 

много голям обем и сложност   2 300 

155 
Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден 

обем и сложност 950 

158 
Оперативни интервенции при инфекции на меките и 

костни тъкани 550 

160 Нерадикално отстраняване на матката 1 100 

161 Радикално отстраняване на женски полови органи 1 100 

162 

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за 

отстраняване на болестни изменения на женските полови 

органи 770 

163 

Оперативни интервенции чрез долен достъп за 

отстраняване на болестни изменения или инвазивно 

изследване на женските полови органи 330 

164 
Корекции на тазова ( перинеална) статика и/или на 

незадържане на урина при жената 806 

165 

Диагностични процедури и консервативно лечение на 

токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-

гинекологичн произход 460 



166 
Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия 

при жената 650 

167 

Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови 

и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна 

интервенция или съчетана с радикално отстраняване на 

женски полови органи. Тазова екзантерация 2 200 

171 

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и 

дуоденум с голям и много голям обем и сложност при 

лица над 18 години 2 800 

173 

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и 

дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 

години 1 780 

175 

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при 

заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям 

и много голям обем и сложност при лица над 18 години 2 600 

177 
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със 

среден обем и сложност при лица над 18 години 1 100 

179 Оперативни процедури  върху апендикс 650 

180 Хирургични интервенции за затваряне на стома 650 

181 
Хирургични интервенции на ануса и перианалното 

пространство 500 

182 Оперативни процедури при хернии 650 

183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 700 

184 Конвенционална холецистектомия 1150 

186 
Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни 

пътища 2 300 

190 
Оперативни процедури върху панкреас и дистален 

холедох със среден обем и сложност 1 820 

191.1 
Оперативни процедури върху далака при лица над 18 

години 1 000 

193 
Оперативно лечение на онкологично заболяване на 

гърдата: стадии Tis 1-4, N0-2, M 0-1 1 300 

194 
Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия 

и биопсия 300 

195 Оперативно лечение при остър перитонит 2 200 

196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1 500 

197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания 750 

199.1 
Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени  

новообразувания  550 

199.2 
Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени  

новообразувания 305 

202 
Оперативни процедури върху щитовидна и 

паращитовидни жлези, със среден обем и сложност 800 



213 
Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, 

плевра и гръдна стена 2 700 

215 
Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, 

плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания 1 650 

216 Спешни състояния в гръдната хирургия 550 

223 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош 720 

240 

Продължително системно парентерално лекарствено 

лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с 

него усложнения 470 

241.1 

Диагностични процедури за стадиране и оценка на 

терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени 

солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на 

минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – 

код 41.31(30081-00; 30087-00) 400 

246 
Ортоволтно перкутанно лъчелечение и  брахитерапия с 

високи активности 665 

247 Брахитерапия с ниски активности 327 

250.1 

Високо - технологично лъчелечение на онкологични и 

неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и 

продължителността на лечението е от 3 до 30 дни 1850 

250.2 

Високо - технологично лъчелечение на онкологични и 

неонкологични заболявания с приложени  20 и повече  

фракции и продължителността на лечението е 30  и повече 

дни 3700 

251.1 

Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и 

неонкологични заболявания  с приложени до 20 фракции и 

продължителността на лечението е от 3 до 30 дни 2700 

251.2 

Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и 

неонкологични заболявания с приложени  20 и повече  

фракции и продължителността на лечението е 30  и повече 

дни 5400 

252.1 
Радиохирургия на онкологични и неонкологични 

заболявания 4500 

253 
Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания 

(цена за един леглоден) 90 

999 
Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след 

проведена амбулаторна процедура 120 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПИСЪК НА АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ, ЗА КОИТО „КОЦ  

ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С РЗОК ГР. 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2019 Г. 
 

 

 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА ЦЕНИ В 

ЛЕВА 

5 Определяне на план за лечение на болни със 

злокачествени заболявания 

50 

6 
Системно лекарствено лечение при злокачествени 

солидни тумори и хематологични заболявания 150 

7 

Амбулаторно наблюдение/диспансеризация  при 

злокачествени заболявания и при вродени 

хематологични заболявания 130 

8 

Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти 

на домашно лечение с прицелна перорална 

противотуморна терапия и перорална химиотерапия 250 

11 
Консервативно лечение на продължителна бъбречна 

колика 91 

35 Сцинтиграфки изследвания 70 

38.1 
Осигуряване на  скъпоструващи лекарствни продеукти 

по реда на чл.78,ал.2 ЗЗО 
22 

99 

„Предсрочно изпълнение на дейности по Клинична 

пътека” по Приложение № 11 на Наредбата  по 

чл.45,ал.2 от ЗЗО  

80% от 

цената на кп 

99 

„Предсрочно изпълнение на дейности по Клинична 

пътека” по Приложение № 11 на Наредбата  по 

чл.45,ал.2 от ЗЗО за КП 240; КП 241.1; КП 242; КП 243 и 

КП 245 

60 % от 

цената на 

КП 
 


