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СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  ЗА  

ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ  Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ   

 РУСЕ ЕООД 

                          

УТВЪРДИЛ: 

        УПРАВИТЕЛ:.................. 

д-р Светослав Дачев 
            Заповед № 51/21.06.2021 г.  

            

 

ЦЕНОРАЗПИС 

 
на таксите за болнична и извънболнична медицинска помощ, оказвана по 

избор на пациента и на ЗЗОЛ в СБАЛПФЗ д-р Д.Граматиков  – Русе ЕООД  

в сила от 21.06.2021 г.    

 

 

І. МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ 

1. Специализирани прегледи: 

-първичен преглед от специалист                                                        30,00лв 

-вторичен преглед                                                                                 15,00лв 

2. Манипулации, инжекции, инфузии: 

-такса вземане на биологичен материал                                               2,90лв 

-скарификационна проба с един медикамент     5,00лв 

-скарификационна проба с два и повече медикаменти                       5,00лв 

-подкожна инжекция         5,00лв 

-мускулна инжекция                                                                               5,00лв 

-венозна инжекция                                                                                 10,00лв 

-поставяне на абокат                   7,00лв 

-венозна инфузия-само банка                                                                15,00лв 

-венозна инфузия/над 30 мин/ с медикамент                                       18,00лв 

-пункция на лимфен възел                                                                     30,00лв 

 

2.Високоспециализирани дейности /ВСД/ 

-повърхностна анестезия на ларинкс                                                    10,00лв 

-обща анестезия до 30мин.                                                                     55,00лв 

- фибробронхоскопия                                                                            200,00лв 

- фиброщипка за ФБС                  45,00лв 

- директна фаринго-ларингоскопия                45,00лв 
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3. Лабораторни изследвания: 

Хематология 

-Пълна кръвна картина- 20 показателя                                               4,00лв 

-СУЕ                                                                                                       1,50лв 

- Пълна кръвна картина+диференциално броене                              8,00лв 

- Пълна кръвна картина+морфология на еритроцити                       7,00лв 

- Пълна кръвна картина+ДКК+ морфология на еритроцити            9,00лв 

- Пълна кръвна картина+ДКК+СУЕ                                                    9,00лв 

- Ретикулоцити                                                                                       3,50лв 

- Манту                                                                                                  10,00лв 

- Диференциално броене       4,00лв 

- Морфология на еритроцити       4,00лв

      

 

Хемостаза 

-Време на кървене + време на съсирване                                            2,50лв 

-Протромбиново време                                                                         3,50лв 

-АПТТ                                                                                                     3,50лв 

-Фибриноген                      3,50лв 

-Д-Димер                 12,00лв                                                                                     

 

 Биохимия 

-Глюкоза                                                                                                2,00лв 

-Кръвнозахарен профил                                                                       5,00лв 

-Урея                                                                                                      2,00лв 

- Креатинин                                                                                           2,00лв 

-Общ белтък                                                                                          2,00лв 

-Албумин                                                                                               2,00лв 

-Пикочна киселина                                                                               2,50лв 

-АСАТ                                                                                                    2,50лв 

-АЛАТ                                                                                                    2,50лв 

-ГГТ                                                                                                        2,50лв 

-Алкална фосфатаза                                                                              2,50лв 

-Амилаза                                                                                                3,50лв 

-Общ билирубин                                                                                   2,00лв 

-Директен билирубин                                                                           2,00лв 

-Креатинкиназа                                                                                     4,00лв 

-ЛДХ                                                                                                      4,00лв 

-Холестерол                                                                                           2,00лв 

-Триглицериди                                                                                      2,00лв 

-HDL-холестерол+ LDL- холестерол                                                  4,00лв 

-Калий+Натрий+Хлор                                                                          7,00лв 

-Желязо                                                                                                  5,00лв 
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-Желязо+ТЖСК                                                                                     7,00лв 

-Калций                                                                                                   3,00лв 

-Фосфор                                                                                                  2,50лв 

-Аденозиндеаминаза               20,00лв 

-Гликиран хемоглобин        9,00лв 

-hs С – реактивен протеин       4,00лв 

 

-Кръвно-газов анализ                                                                           10,00лв 

- Тест за Грип                  15.00 лв 

- Тест COVID-19 – антитела               25,00 лв 

- Тест COVID-19 – антиген               25,00 лв 

- Антигенен тест за COVID 19 с  издаване на сертификат          30,00 лв 

- Комплексно изследване туберкулоза             95,00 лв 

-Квантиферонов тест                                                                          110,00лв 

-Т-SPOT – TB тест              150,00лв 

- вземане на кръв за T-SPOT – TB тест     10,00лв 

- Тропонин          12,00лв 

-  СК-МВ /тропонин        16,00лв 

 Изследване на урина 

- Общо химично изследване                                                         3,00лв 

- Седимент           2,00лв 

Пакет:   Стандарт                                                                           25,00лв 

 

- ПКК- 20показателя    

- СУЕ 

- Глюкоза 

- Урея 

- Креатинин 

- Общ белтък 

- АСАТ 

- АЛАТ 

- ГГТ 

- Общ билирубин 

- Холестерол 

- Триглицериди 

- Общо химично изследване на урина 

 

Пакет:    Пълно кл.лабораторно изследване                               35,00лв 

 

- ПКК-20 показателя 

- СУЕ 

- Глюкоза 

- Урея 
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- Креатинин 

- Общ белтък 

- Албумин 

- Пикочна киселина 

- АСАТ 

- АЛАТ 

- ГГТ 

- Алкална фосфатаза 

- Калий+Натрий+Хлор 

- Калций 

- Фосфор 

- Общ билирубин 

- Директен билирубин 

- Холестерол 

- Триглицериди 

- ХДЛ  - холестерол 

- Общо химично изследване на урина 

-  
3.1. Цени на лабораторни изследвания  по договор със служби по 

трудова медицина и при групово изследване на над 10 лица: 
/01.06.2019г./ 

- ПКК                                                                                                                                 1,50лв. 
- ПКК + Кръвна захар ( или Холестерол )                                                                2,80лв. 
- ПКК+СУЕ                    2,80лв. 
- ПКК + Кръвна захар + Холестерол                                                                          4,10лв. 
- ПКК + Кръвна захар + Холестерол + Триглицериди                                           5,40лв. 
- ПКК + Кръвна захар + Холестерол + Триглицериди+ХДЛ-холестерол          6,70лв. 
- ПКК + АСАТ + АЛАТ                                                                                                     4,10лв. 
- АСАТ + АЛАТ                                                                                            2,60лв. 
- ПКК + Кръвна захар + АСАТ + АЛАТ                                                                        5,40лв. 
- ПКК + Кръвна захар + АСАТ + АЛАТ+Общ холестерол                                       6,70лв.                                                                                       
- ОХИ                                                                                                                                 1,30лв. 
- ПКК+ Кръвна захар + Холестерол + Триглицериди+ХДЛ-холестерол+  
-                                                                                       ЛДЛ-холестерол +ОХИ        9,30лв.

  

4.  Микробиологични изследвания 

- Изследване на стерилна урина трикратно                          8,00лв 

- Изследване на стерилна урина еднократно                        10,00лв 

- Изследване на вагинален секрет                                          12,00лв 

- Изследване на уретрален секрет                                          12,00лв 

- Изследване на ранев секрет                                                  12,00лв 

- Изследване на очен секрет                                                    12,00лв 

- Изследване на гърлен секрет                                                12,00лв 

- Изследване на храчка                                                            12,00лв 
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- Изследване на ушен секрет                                                  12,00лв 

- Изследване на носен секрет                                               10,00лв 

- Изследване на цервикален секрет                                     12,00лв 

- Изследване на семенна течност                                         12,00лв 

- Антибиограма с осем диска                                                 5,00лв 

- Хемокултура                                                                        20,00лв 

- Изследване на гърлен+носен секрет                                 20,00лв 

-  Микробиологична диагностика на ТБК          30,00лв 

 

5. Образна диагностика 

- потребителска такса                                                              2,90лв 

- профилна рентгенография /без принт/                              15,00лв 

- профилна рентгенография /с принт/                                 20,00лв 

- рентгенографии на гръдна клетка/без принт/                  15,00лв 

- рентгенографии на гръдна клетка/с принт/                      20,00лв 

- рентгенотомографии и латерографии по              5,00лв на брой 

- рентгеноскопия                                                                    30,00лв 

- рентгенография на синуси/без принт/                               15,00лв 

- рентгенография на синуси/с принт/                                  20,00лв 

- рентгенография на втори носител/CD/                               5,00лв 

- УЗД  на коремни органи                                                     30,00лв 

-    Пакетна услуга /преглед+рьо графия/          22,00лв 

 

 Кости 

- пръсти                                                                                   15,00лв 

- длан, ходило, глезен                                                            15,00лв 

- мишница, предмишница                                                     15,00лв 

- бедро, подбедрица                                                               15,00лв 

- таз с обхващане на тазобедрена става                               15,00лв 

- тазобедрена става- една-фас и профил                              15,00лв 

- рамо, лакът                                                                           15,00лв 

- коленни стави                                                                       15,00лв 

- ключица                                                                                15,00лв 

- сакроилиячни стави-двете-симетрична снимка                15,00лв 

- прешлени-фас+профил                                                        20,00лв 

    6.  Изследвания на дихателната и сърд.-съдова система 

-ЕКГ                                                                                      10,00лв                 

- функционално изследване на дишането                         10,00лв                                                           

- инхалация                8,00лв 

- бронходилататорна проба           20,00лв               

 

7. Изследване на нарушението на дишането 

        по време на сън                                                                    200,00лв 
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8. Изследване на нарушението на дишането 

 по време на сън  амбулаторно          100,00лв.

       

9. Контролно проследяване на пациент 

        с обструктивна сънна апнея                                               70,00лв 

10. Титриране с   CPAP апарат          70,00лв 

11. Кислороден концентратор под наем  

  на месец            120,00лв 

12. Консумативи за кислороден концентратор          20,00лв. 

 / еднократно / 

13.  Стационарно лечение: задължително здравноосигурените 

лица заплащат за всеки ден болнично лечение, но не повече 

от 10 дни годишно              5,80лв 

 

14.Стационарно лечение   по избор на пациента на ден:                                                

- Такса  самостоятелна стая със санитарен възел                48.00 лв.                         

Такса  стая  с две легла със санитарен възел                  36.00 лв                        

- Такса за придружител в самостоятелна стая                  36,00лв   

- Стационарно лечение на здр.неосигурен на ден                  140,00лв.     

- Такса  за интензивно наблюдение и лечение                        220,00лв 

- Организиране на индивидуален пост от мед.сестра/              10,00 лв.       

- Престой за легло за продължителни грижи и долекуване      80,00 лв. 

15. Профилактичен преглед, включващ  допълнително спирометрия 

     и рентгенография / по договор за група над 10 лица /            45,00 лв. 

16. Скринингови  прегледи , вкл. рентгенография и Манту             23,00лв. 

 17. Туберкулинова проба за граждани  над 10 лица    8,00 лв.

       

ІІ. Други немедицински услуги:   

1. Издаване на дубликат на документ/епикризи и др./                       5.00 лв.                                             

2. Мед.документ за български гражданин              10,00лв. 

3. Превод за документ  на чужд гражданин  на страница                 25,00лв.                     

4. / изм. и доп. в сила от 04.05.20 г./ Такса  за внасяне и разглеждане на 

документи за клинично проучване / еднократно /                  500,00 лв. 

 5.    Интернет за стационарно болни                  10,00лв. 

Към горепосочените цени на немединските услуги   се начислява  ДДС в 

размер на 20 %, съгласно ЗДДС. 

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

Таксите се заплащат предварително на регистратурата в болницата за 

изследвания и прегледи. 

Таксите за болнично лечение се заплащат при изписване в  регистратурата на  

болницата.На  лицето се издава касова бележка и фактура за заплатената 

такса. 
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