
Амбулаторни процедури 
№ 

по 

ред 

Код по АПр 

1. АПр № 1 “Хрониохемодиализа” 

2. АПр № 2 “Перитонеална диализа с апарат“ 

3. АПр № 3 “Перитонеална диализа без апарат“ 

4. АПр № 11 “Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика“ 

5. 

АПр № 18 “Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и 

сложност“ 

6. АПр № 19 “Оперативно отстраняване на катаракта“ 

7. АПр № 20 “Хирургично лечение на глаукома“ 

8. 

АПр № 21 “Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и 

сложност“ 

9. АПр № 22 “Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник“ 

10. АПр № 23 “Малки оперативни процедури на таза и долния крайник“ 

11. АПр № 24 “Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система“  

12. АПр № 25 “Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия“ 

13. АПр № 26 “Амбулаторни хирургични процедури“ 

14. АПр № 28 “Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви“ 

15. АПр № 29 “Поетапна вертикализация и обучение в ходене“ 

16. АПр № 34 “Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния“ 

 

 

Амбулаторна процедура № 
Клиника/отделение, в което ще се 

осъществява дейността 

Ниво на 

компетентност 

Брой легла, с 

които ще се 

осигури 

изпълнението на 

този договор 

1.  АПр № 1 

“Хрониохемодиализа“ 
ОНДЛ ІІ ниво   

2.  АПр № 2 “Перитонеална 

диализа с апарат“ 
ОНДЛ ІІ ниво   

3.  АПр № 3 “Перитонеална 

диализа без апарат“ 
ОНДЛ ІІ ниво   

4.  АПр № 11 “Консервативно 

лечение на продължителна 

бъбречна колика“ 

ОУ ІІ ниво 7 

ОП III ниво 28 

5.  АПр № 18 “Оперативни 

процедури при ушно-носно-

гърлени болести с малък обем 

и сложност“ 

ОУНГБ ІІ ниво 7 

6.  АПр № 19 “Оперативно 

отстраняване на катаракта 
ООБ ІІ ниво 9 

7.  АПр № 20 “Хирургично 

лечение на глаукома“ 
ООБ ІІ ниво 9 



8.   АПр № 21 “Хирургични 

интервенции върху окото и 

придатъците му със среден 

обем и сложност“ 

ООБ ІІ ниво 9 

9. АПр № 22 “Малки 

оперативни процедури на 

раменен пояс и горен 

крайник“ 

ООТ ІІ ниво 15 

10. АПр № 23 “Малки 

оперативни процедури на таза 

и долния крайник“ 

ООТ ІІ ниво 15 

11. АПр № 24 “Mалки 

артроскопски процедури в 

областта на скелетно-

мускулната система“  

ООТ ІІ ниво 15 

12. АПр № 25 “Диагностична 

и терапевтична пункция и/или 

биопсия“ 

Кабинет в ДКБ по Хирургия   

Кабинет в ДКБ по Урология   

Кабинет в ДКБ по Пневмология и 

фтизиатрия 
  

Кабинет в ДКБ по Акушерство и 

гинекология 
  

13. АПр № 26 “Амбулаторни 

хирургични процедури“ 

Кабинет в ДКБ по Хирургия   

Кабинет в ДКБ по Урология   

Кабинет в ДКБ по Ортопедия и 

травматология 
  

14. АПр № 28 

“Паравертебрални блокади и 

блокади на отделни нерви“ 

Кабинет в ДКБ по 

Анестезиология и интензивно 

лечение 

  

15. АПр № 29 “Поетапна 

вертикализация и обучение в 

ходене“ 

Кабинет в ДКБ по Физикална и 

рехабилитационна медицина 
  

16. АПр № 34 “Ендоскопска 

диагностика на заболявания, 

засягащи стомашно-чревния 

тракт“ 

ОВБ ІІІ ниво 8 

ОХ II ниво 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цени на АПр 

№ по 

ред 

Код 

АПр 
Наименование на АПр  Цени (лв.) 

1. 1 Хрониохемодиализа 144 

2. 2 Перитонеална диализа с апарат 130 

3. 3 Перитонеална диализа без апарат 93 

4. 11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика 91 

5. 18 

Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък 

обем и сложност 250 

6. 19 Оперативно отстраняване на катаракта 360 

7. 20 Хирургично лечение на глаукома 390 

8. 21 

Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със 

среден обем и сложност 150 

9. 22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 193 

10. 23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 256 

11. 24 

Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната 

система  144 

12. 25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия 58 

13. 26 Амбулаторни хирургични процедури 85 

14. 28 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви 25 

15. 29 Поетапна вертикализация и обучение в ходене 24 

16. 34 

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-

чревния тракт 120 

 


