
 

 

 

 

 

I. По приложение № 16 -  “Клинични пътеки”: Договор № 170198 /23.05.2018 г. 

 

№  Клинични пътеки под18г. над18г. отделение 

16 

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина 

пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно 

изследване и/или интервенционално лечение   да В.О.   

27 

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с 

фибринолитик   да В.О.   

29 

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична 

сърдечна недостатъчност без механична вентилация   да В.О.   

33 

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни 

нарушения   да В.О.   

36 

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм 

без фибринолитик   да В.О.   

37 

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм 

с фибринолитик   да В.О.   

38 

Диагностика и лечение на бронхопневмония и 

бронхиолит при лица над 18 годишна възраст   да В.О.   

39 

Диагностика и лечение на бронхопневмония и 

бронхиолит при лица над 18 годишна възраст   да В.О.   

40 
Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно 

тежък и тежък пристъп   
  

  

40.1 
Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при 

лица над 18-годишна възраст 

 
да В.О.   

041 
Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-

алергични заболявания на дихателната система   
  

  

41.1 
Диагностика и лечение на алергични заболявания на 

дихателната система при лица над 18 г. 

 
да В.О. 

 
042 

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни 

заболявания на бронхо-белодробната система   
   

42.1 
Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-

белодробната система при лица над 18 години 

 
да В.О. 

 
45 

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна 

недостатъчност при болести на дихателната система   да В.О.   

47.1 

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна 

недостатъчност при болести на дихателната система с 

механична вентилация над 18 г. 
 

 
да ОАИЛ 

47.2 

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна 

недостатъчност при болести на дихателната система с 

механична вентилация под 18 г. 

 да 
 

ОАИЛ 

"Многопрофилна болница за активно лечение – Исперих”  ЕООД 

7400 гр. Исперих , ул. " Ахинора" 39, Управител:Д-р А. Заргар 

тел /факс 20-20, тел. 25-17, e-mail:mbal2isperih@abv.bg 



 

48 

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска 

възраст да   Д.О.   

49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст да   Д.О.   

50.1 

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без 

тромболиза при лица над 18 г.   да Н.О.   

52.1 

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен 

кръвоизлив при лица над 18 г.   да Н.О.   

56.1 

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните 

нерви  (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, 

полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при 

лица над 18 г.  да да Н.О.   

60 

Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и 

болести на предните рога на гръбначния мозък   да Н.О.   

61 Диагностика и лечение на мултипленна склероза   да Н.О.   

62.1 

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични 

пристъпи при лица над 18 г.   да Н.О.   

63.1 

Лечение на епилептичен статус при лица над 18 г. 
 

 
да Н.О.   

  63.2 

 

Лечение на епилептичен статус при лица под 18 г. 

 да 
 

Н.О. 
 064 

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни 

синдроми   
   64.1 

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 

години  

 
да Н.О. 

 
64.2 

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 

години  да 
 

Д.О. 
 

67 Диагностика и лечение на паркинсонова болест   да Н.О.   

68.1 

Диагностика и лечение на заболявания на горния 

гастроинтестинален тракт при лица над 18 г.   да В.О.   

70.1 

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен 

колит при лица над 18 г. / без код 88.74/   да В.О.   

71.1 

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и 

дебелото черво при лица над 18 г. / без код 88.74/   да В.О.   

72.1 

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро 

кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 г.   да В.О.,Х.О. 

74.1 

Диагностика и лечение на заболявания на 

хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при 

лица над 18 г.   да В.О.,Х.О. 

75.1 

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни 

заболявания (цироза) при лица над 18 г.   да В.О.   

76.1 

Диагностика и лечение на хронични чернодробни 

заболявания  при лица над 18 г.    да В.О.   

84 

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен  

пиелонефрит  да да В.О.,Д.О 

106 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции 
  

  
  

106.1 
Токсоалергични реакции при лица над 18 години  

  да ОАИЛ 



106.2 
Токсоалергични реакции при лица под 18 години  

 да 
 

ОАИЛ 

107 

Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти 

от лекарства и битови отрови  да да ОАИЛ 

108 Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне да да ОАИЛ 

111 

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали 

състояния в детската възраст да   Д.О.   

114 

Интензивно лечение на коматозни състояния, 

неиндицирани от травма   да да ОАИЛ 

115 

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани 

травми  да да ОАИЛ 

127 

Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност (само за 

I80.2 и  I82.1)   да Х.О.   

158 

Оперативни интервенции при инфекции на меките и 

костни тъкани (под 18г. спешни) да да Х.О.   

171 

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и 

дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при 

лица над 18 години   да Х.О.   

172 

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и 

дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при 

лица под 18 години (спешни) да   Х.О.   

173 

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и 

дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 

години   да Х.О.   

174 

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и 

дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 

години (спешни) да   Х.О.   

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   да Х.О.   

176 

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при 

заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с 

голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 

години ( спешни) да   Х.О.   

177 

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със 

среден обем и сложност, при лица над 18 години   да Х.О.   

178 

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със 

среден обем и сложност, при лица под 18 години ( спешни) да   Х.О   

179 Оперативни процедури върху апендикс ( под 18г.спешни) да да Х.О.   

180 Хирургични интервенции за затваряне на стома   да Х.О.   

181 

Хирургични интервенции на ануса и перианалното 

пространство (под18г. спешни) да да Х.О   

182 
Оперативни процедури при хернии   да Х.О.   

183 
Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 

да да Х.О.   



184 
Конвенционална холецистектомия 

да да Х.О.   

185 
Лапароскопска холецистектомия  да да Х.О.   

186 

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни 

пътища ( под 18г.спешни) да да Х.О.   

187 

Оперативни процедури върху черен дроб (в условията на 

спешност за код-50.61) да да Х.О.   

188 

Оперативни процедури върху черен дроб при 

ехинококова болест ( под 18г.спешни) да да Х.О.   

189 

Оперативни процедури върху панкреас и дистален 

холедох, с голям и много голям обем и сложност -само за 

код 52.22/-спешни да да Х.О.   

190 

Оперативни процедури върху панкреас и дистален 

холедох, със среден обем и сложност ( под 18г.спешни) да да Х.О.   

191 Оперативни процедури върху далака 

    
191.1 

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 

години   да Х.О.   

191.2 

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 

години./само зоа код41.43,41.5/-спешни  да 
 

Х.О. 
 

192 

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без 

съдово-реконструктивни операции   да Х.О.   

193 

Оперативно лечение на онкологично заболяване на 

гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 ( под 18г.спешни) да да Х.О.   

194 

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия 

и биопсия да да Х.О   

195 Оперативно лечение при остър перитонит   да Х.О.   

196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси   да Х.О.   

197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания 

 
 да Х.О.   

199 
Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и 

доброкачествени новообразувания 

    
199.1 

Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени 

новообразувания 

 
да Х.О.   

199.2 

Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени 

новообразувания 

 
да Х.О. 

 

200 

Реконструктивни операции на гърдата по медицински 

показания след доброкачествени и злокачествени тумори, 

вродени заболявания и последици от травми и изгаряния   да Х.О.   

205 

Тежка черепно - мозъчна травма - консервативно 

поведение   да Х.О.   

208 

Консервативно поведение при леки и средно тежки 

черепно-мозъчни травми да да Х.О.   

216 Спешни състояния в гръдната хирургия   да Х.О.   

232 

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% 

при възрастни и до 3% при деца да да Х.О.   



235 

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от 

ниски температури (измръзване) 

 
да Х.О   

254 

Продължително лечение и ранна рехабилитация след 

острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен 

инсулт с остатъчни проблеми за здравето   да 
Н.О., 
ФТО   

255 

Продължително лечение и ранна рехабилитация след 

инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции   да 
В.О., 
ФТО   

256 

Продължително лечение и ранна рехабилитация след 

оперативни интервенции с голям и много голям обем и 

сложност с остатъчни проблеми за здравето   да 
Х.О., 
ФТО   

258 

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма 

на централна нервна система да 
 

ФТО 
 

259 
Физикална терапия и рехабилитация при родова травма 

на периферна нервна система 
да 

 
ФТО 

 

260 

Физикална терапия и рехабилитация при детска 

церебрална парализа да   ФТО   

261 

Физикална терапия и рехабилитация при първични 

мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия да да ФТО   

262 

Физикална терапия и рехабилитация на болести на 

централна нервна система да да ФТО   

263 
Физикална терапия и рехабилитация при болести на 

периферна нервна система 
да да ФТО 

 

 999 
Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след 

проведена амбулаторна процедура да да всички  
 

 

II. Приложение № 18в  - „ Амбулаторни процедури”: Договор № 170421/ 23.05.2018 г.  

 

Апр. № Амбулаторни процедури Отделение 
№33.1 Парентерална инфузия на лекарствени продукти 

по терапевтична схема 
По профилната специалност 

на отделението 
№33.2 Парентерална инфузия на лекарствени продукти 

по терапевтична схема на медицински 

хранителни субстанции 

По профилната специалност 
на отделението 

 


