
Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: 

”ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ПРОФ. Д-Р ИВ.ТЕМКОВ – БУРГАС” 

ЕООД 

ЕИК: 000053202     

Код от 

информа

ционнат

а 

систама 

на ЛЗ 

Наименование на услугата 

Мерна 

единица 

(ден, брой 

и др.)  

Цена, заплащана от: 

Пациент  НЗОК МЗ 

  
Стационарно лечение на пациенти с психични заболявания с 

непрекъснат 24-часов престой 
ден     50,60 

  

Спешно стационарно лечение до 24 часа на пациенти с 

психични заболявания с висок риск, спешни състояния и 

изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират в 

същото лечебно заведение 

ден     75,90 

  
Дневно стационарно лечение на пациенти с психични 

заболявания 
ден     40,48 

  Рехабилитация чрез трудотерапия ден     2,20 

  Лечение на пациенти с висока степен на зависимост от грижи ден     91,08 

  Оказване на болнична помощ по амбулаторна процедура № 38 брой   22,00   

  Медицинска справка без медицински преглед брой 10,00     

  
Медицинско удостоверение с медицински преглед, за 

постъпване на работа 
брой 30,00     

  
Медицинско удостоверение с медицински преглед, за носене на 

оръжие, лиценз и други за МВР - служба КОС 
брой 40,00     

  Втори оригинал на медицински документ изискващ преглед брой 10,00     

  
Медицински документ изискващ преглед, за българско 

гражданство 
брой 40,00     

  Ксерокопие на документ и заверка с мокър печат                                         брой 2,00     

  Преглед в амбулатория без медицинско направление №3 брой 35,00     

  
Вторичен преглед в амбулатория без медицинско направление 

№3 
брой 20,00     

  Тестова психологична диагностика                                                              брой 20,00     

  Лаборатоно изследване на Литий брой 10,00     

  Придружител на болен –хотелска част ден 20,00     

  Ползване на ВИП стая                                  ден 80,00     

  
Пълен психиатричен статус за граждани на страни извън  

Европейския съюз 
брой 54,00     

  
Лечение на остра психична декомпенсация на граждани на 

страни извън  Европейския съюз 
ден 84,00     

  

Легло в Отделение за лечение на спешни психиатрични 

състояния  с включена храна и медикаменти за граждани на 

страни извън  Европейския съюз 

ден 162,00     

  

Легло в Отделение за лечение на тежки психични разстойства   

с включена храна и медикаменти за граждани на страни извън  

Европейския съюз 

ден 126,00     

  

Легло в Отделение  по психиатрия за лечение на зависимости с 

включена храна и медикаменти за граждани на страни извън  

Европейския съюз 

ден 126,00     

  
Консултация с психиатър, от лечебното заведение, с което ЦПЗ-

Бургас ЕООД няма сключен договор 
брой 70,00     

 


