
 

 

№ Клинични пътеки 05.2016 

16 
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден 

инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение 

17 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания  

18 
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация –

БЛОК1 

20 
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-

съдови заболявания БЛОК1 

22 
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени 

сърдечни малформации БЛОК1 

23 
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени 

сърдечни малформации с механична вентилация БЛОК1 

24 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове БЛОК1 

25 
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване 

БЛОК1 

26 
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално 

лечение БЛОК1 

27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик БЛОК1 

28 
Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST 

сегмент с интервенционално лечение БЛОК1 

29 
Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без 

механична вентилация БЛОК1 

30 
Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с 

механична вентилация БЛОК1 

31 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит БЛОК1 

32 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда БЛОК1 

33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения БЛОК1 



36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик БЛОК1 

37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик БЛОК1 

47 
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на 

дихателната система с механична вентилация БЛОК1 

68 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт БЛОК1 

69 
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на 

гастроинтестиналния тракт - БЛОК1  

70 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит БЛОК1 

71 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво БЛОК1 

72 
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт 

БЛОК1 

73 
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на 

хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума БЛОК1 

74 
Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и 

перитонеума БЛОК1 

75 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) БЛОК1 

76 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания БЛОК1 

78_1 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет за ЗОЛ над 18 години.  

106_1 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години 

106_2 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години 

114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма БЛОК1  

115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми  

123 Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им БЛОК1 

124 
Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и 

аксило-брахиалния сегмент БЛОК1 

125 Оперативно лечение на клонове на аортната дъга БЛОК1 

126 
Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови 

заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии) БЛОК1 



127 Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност БЛОК1 

128 
Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова 

недостатъчност БЛОК1 

129 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията ѝ БЛОК1 

158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани блок 1 и блок 2 - без 
планови операции до 10 годишна възраст / 

159 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система БЛОК 1+БЛОК2 

171 
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и 

сложност, при лица над 18 години 

173 
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, 

при лица над 18 години 

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 БЛОК 1 

177 
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 

18 години 

179 Оперативни процедури върху апендикс БЛОК 1+БЛОК2 без планови операции до 10 
годишна възраст 

180 Хирургични интервенции за затваряне на стома БЛОК 1 

181 
Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство БЛОК 1+БЛОК2 без 
планови операции до 10 годишна възраст и планови операции за вродени малформации 
на деца до 18 годишна възраст - само спешни интервенции  

182 Оперативни процедури при хернии БЛОК 1 

183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация БЛОК 1+БЛОК2/само спешни/ 

184 Конвенционална холецистектомия БЛОК 1+БЛОК2/ без планови операции до 10 годишна 
възраст  - само спешни интервенции/ 

185 Лапароскопска холецистектомия БЛОК 1+ БЛОК2 без планови операции до 10 годишна 
възраст 

186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища БЛОК 1+ БЛОК2 без 
планови операции до 10 годишна възраст 

188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест БЛОК 1+ БЛОК2 без 
планови операции до 10 годишна възраст 

190 
Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност 

БЛОК 1 



191_1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 

191_2 
Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години за код 41,43/3056-00 /и 

41.5/30597-00/само при спешни случаи 

192 
Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции 

БЛОК 1+ БЛОК2 

193 

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 

БЛОК 1 без – МКБ-9 КМ кодове 92.21 и 92.29+БЛОК2/  без планови операции до 10 

годишна възраст и без  кодове 92.21 и 92.29    - само спешни интервенции 

194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия БЛОК 1+БЛОК2/без 
планови операции и операции за вродени малформации на деца до 10 годишна възраст/ 

195 Оперативно лечение при остър перитонит БЛОК 1 

196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси БЛОК 1 

197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания БЛОК 1 

198 
Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани 

БЛОК 1+ БЛОК2 без планови операции до 10 годишна възраст 

199 
Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени 

новообразувания 

200 
Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и 

злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния БЛОК 1 

202 
Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и 

сложност БЛОК 1+ БЛОК2 без планови операции до 10 годишна възраст 

210 
Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение БЛОК 

1+ БЛОК2 

211 
Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем и сложност 

БЛОК 1+ БЛОК2 

217 
Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник 

БЛОК 1+ БЛОК2 

218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става БЛОК 1+ БЛОК2 

219 
Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност БЛОК 1+ 

БЛОК2 

220 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и 



   

  Клинични процедури/Процедури 

09 
Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или 

парентерално хранене 

10 
Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или 

парентерално хранене 

 

 

  Амбулаторни процедури 

4 Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия  

22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 

23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 

24 Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система  

25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия 

26 Амбулаторни хирургични процедури 

33 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема 

34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт 

 

сложност БЛОК 1+ БЛОК2 

221 
Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем 

и сложност БЛОК 1+ БЛОК2 

222 
Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник БЛОК 1+ 

БЛОК2 

223 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош БЛОК 1+ БЛОК2 

999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура 


