
АМБУЛАТОРНА КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА „КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА БЪБРЕЧНА КОЛИКА“  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: N13.2, N20.0, N20.1, N20.2 
 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.79, 88.75, 89.29, 90.59 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.18, 99.21, 99.29 

 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 
- по урология минимум І-во ниво съгласно медицински стандарт „Урология”;  
- по педиатрия минимум І-во ниво съгласно медицински стандарт „Педиатрия”; 
- по нефрология минимум І-во ниво съгласно медицински стандарт 

„Нефрология”; 
- по вътрешни болести І-во ниво съгласно медицински стандарт „Вътрешни 

болести”; 
- по хируругия минимум І-во ниво съгласно медицински стандарт „Общи 

медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, 
съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“ 

- по детска хирургия минимум ІІ-ро ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, 
съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“, 
 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
- силна болка и тежест в лумбалната област; 
- гадене и/или повръщане; 
- неповлияване на оплакванията от прием на медикаменти в амбулаторни условия; 
- положително succussio renalis; 
- данни от образни изследвания за застойни промени в горните пикочните пътища 

и/или наличието на конкремент. 
 

5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
- трайно овладяване на бъбречната колика; 
- липса на фебрилитет в последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- липса на усложнения. 
 

Забележка: При необходимост от продължаване на лечението и наблюдението в 
болнични условия, пациентът може да остане в болничното лечебно заведение до 48 
часа след провеждане на процедурата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
АМБУЛАТОРНА КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА „БЪБРЕЧНО-КАМЕННА 
БОЛЕСТ: УРОЛИТИАЗА – ЕКСТРАКОРПОРАЛНА ЛИТОТРИПСИЯ“  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 98.51 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 
- по урология минимум І-во ниво съгласно медицински стандарт „Урология”;  
- по хируругия минимум І-во ниво съгласно медицински стандарт „Общи 

медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, 
съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“ с дейност по урология 
минимум І-во ниво съгласно медицински стандарт „Урология”; 
 
Забележка: Лечебното заведение следва да разполага задължително с апарат за 
литотрипсия и възможност за интензивно лечение съгласно медицински стандарт 
„ Анестезия и интензивно лечение“, както и за консервативно, ендоурологично или 
оперативно лечение на възможните усложнения (в т.ч. и по договор). 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
- Медицинско заключение на специалист-уролог за необходимостта от прилагане 

на екстракорпорална литотрипсия при наличие на конкремент в пикочо-
отделителната система,. 

 
Забележка: след провеждане на ЕКЛТ, при пациента задължително се извършва 
ехография и/или обзорна рентгенография. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
- провеждане на ЕКЛТ; 
- липса на субективни оплаквания; 
 

Забележка: При необходимост от продължаване на лечението и наблюдението в 
болнични условия, пациентът може да остане в болничното лечебно заведение до 48 
часа след провеждане на процедурата. 
 
 



 
АМБУЛАТОРНА КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА „ЗАБОЛЯВАНИЯ НА 
ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА С ИНСТРУМЕНТАЛНА ДИАГНОСТИКА “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: C73, E03.5, E03.8, E03.9, E04.1, E04.2, 
E05.0, E05.1, E05.2, E05.3, E05.4, E05.5, E05.8, E05.9, E06.0, E06.1, E06.2, E06.3, 
E06.4, E07.0, E07.8, E89.0, H06.2* 
 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 06.11, 87.04, 87.09, 88.71, 88.97, 

90.19, 90.59, 90.79 
� ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 06.01, 06.02, 06.98, 92.28, 99.18, 99.23, 99.24, 

99.29 
 

3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
- ендокринология ІІІ-то ниво на компетентност, съгласно медицински 

стандарт по „Ендокринология и болести на обмянатa” 
- Детска ендокринология минимум IIІ ниво на компетентност съгласно 

медицински стандарт „Педиатрия“ 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с Ехографски апарат с 
възможност за изследване на щитовидната жлеза и осигурена възможност за 
патоанатомични изследвани и насочване към структура по нуклеарна медицина (в т.ч. и по 
договор). 

 
4. ИНДИКАЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

4.1. За непосредствен прием: 
- болни с тежка тиреотоксикоза и заплашваща тиреотоксична криза; 
- тежка тиреоидасоциирана офталмопатия( ТАО) – ІІІ в, ІV б, V и VІ 

класове; 
- клиника за компресия в шийната област; 
- хипотиреоидизъм с усложнения (сърдечна недостатъчност, перикарден или 

друг излив, ТАО, миастенна симптоматика, съпътстващ 
хипопаратиреоидизъм – постаблативен, идиопатичен); 

- хипертиреоидизъм с усложнения (левкопения, алергия към тиреостатици, 
токсичен медикаментозен хепатит, сърдечна недостатъчност, ТАО, 
миастенна симптоматика). 

- новооткрит, неуточнен или вроден хипотиреоидизъм; 
- бързонарастваща струма; 
- съмнение за тиреоидит, кръвоизлив в тиреоидна киста и други с или без 

болка в шийната област; 
- неуточнена пареза на възвратен нерв; 
- среднотежка, тежка и усложнена тиреотоксикоза до и след започване на 

тиреостатично лечение; 
- ТАО от клас 2б нагоре (NOSPECS – ETA) и активност; 
- тежка и активна ТАО след телегаматерапия; 
- обострен ТАО след 131 йод терапия и след хирургично лечение на 

щитовидната жлеза; 



 
4.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 

- пациенти, които провеждат лечение в извънболничната помощ и при които 
провежданото лечение не дава задоволителен ефект по преценка на лекаря, 
провеждащ диспансерното наблюдение.  

- неуточнена възлеста гуша за диагностично уточняване и определяне на 
терапевтично поведение; 

 
5.  МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

- резултати от изследване на тиреоидни хормони (fT4 или TSH); 
- ехография на щитовидна жлеза; 
- след проведена диагностична биопсия; 
- след венозни инфузии с кортикостероиди по повод на ТАО; 

след аспирация на тиреоидна киста; 
- след алкохолно склерозиране на възли в щитовидна жлеза. 

  
Забележка: При необходимост от продължаване на лечението и наблюдението в 
болнични условия, пациентът може да остане в болничното лечебно заведение до 48 
часа след провеждане на процедурата. 
 

Забележка: В случаите на доказване онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 



 

АМБУЛАТОРНА КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА „ДИАГНОСТИКА И 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА 
ХИПОФИЗАТА И НАДБЪБРЕКА“  

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10:  A18.7, A39.1, C74.0, C74.1, C74.9, 
C75.1, C75.2, C75.3, C75.4, C75.5, C75.8, D35.0, D35.2, D35.3, D35.4, D35.5, 
D35.6, D35.7, D35.8, D44.1, D44.3, D44.4, D44.5, D44.6, D44.7, D44.8, E22.0, 
E22.1, E22.2, E22.8, E23.0, E23.1, E23.2, E23.3, E23.6, E23.7, E24.0, E24.1, E24.2 
E24.3, E24.8, E25.0, E25.8, E26.0, E26.1, E26.8, E27.0, E27.1, E27.2, E27.3, E27.4, 
E27.5, E27.8, E28.0, E28.1, E28.2, E28.8, E29.0, E29.1, E30.0, E30.1, E30.8, E31.0, 
E31.1, E31.8 E34.0, E34.1, E34.2, E34.3, E34.4, E34.5, E34.8, E35.1*, E89.3, L68.0, 
N25.1, N62,Q96.0, Q96.1, Q96.2, Q96.3, Q96.4, Q96.8, Q99.1 

 
2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

2. ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.03, 87.17, 87.71, 88.01, 88.23, 
88.27, 88.71, 88.76, 88.91, 88.97, 89.29, 89.50, 90.19, 90.59; 

3. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 93.94, 99.17, 99.18, 99.23, 99.24, 
99.29; 

 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- ендокринология ІІІ-то ниво на компетентност, съгласно медицински 
стандарт по „Ендокринология и болести на обмянатa” 

- Детска ендокринология минимум IIІ ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Педиатрия“ 

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с Ехографски апарат с 
възможност за изследване на щитовидната жлеза и осигурена възможност за 
патоанатомични изследвани и насочване към структура по нуклеарна медицина (в т.ч. и по 
договор). 
 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
4.1. За непосредствен прием: 

- болни със съмнение за тумор на хипофизата – за диагностично уточняване и 
определяне на терапевтично поведение; 

- болни със съмнение за тумор на надбъбречните жлези – за диагностично 
уточняване и определяне на терапевтично поведение; 

- болни с тумори на хипофизата и надбъбречните жлези за предоперативна 
подготовка; 

- болни, оперирани по повод тумори на хипофиза или надбъбреци за 
периодичен контрол и преоценка на хормонзаместващото лечение; 

- болни със съмнение за тумор на гонадите – за диагностично уточняване и 
определяне на терапевтично поведение и/или предоперативна подготовка; 

- болни със заболявания на хипофизата и надбъбрека до 18 години – за 
диагностично уточняване и определяне на терапевтично поведение; 

 
4.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 

• болни с частичен или пълен хипопитуитаризъм - за диагностично 
уточняване и определяне на терапевтично поведение; 



• болни с надбъбречна недостатъчност - за диагностично уточняване и 
определяне на терапевтично поведение; 

• болни със съмнение за безвкусен диабет - за диагностично уточняване 
и определяне на терапевтично поведение; 

• болни със съмнение за синдром на Cushing - за диагностично 
уточняване и определяне на терапевтично поведение; 

• болни със съмнение за акромегалия и гигантизъм - за диагностично 
уточняване и определяне на терапевтично поведение; 

• болни със съмнение за пролактином/хиперпролактинемия - за 
диагностично уточняване и определяне на терапевтично поведение; 

• пациенти с нисък ръст до 18 годишна възраст, изоставаща костна възраст 
повече от 2 години от календарната – за диагностично уточняване и 
терапевтично поведение; 

• пациенти с ВНХ за предоперативна подготовка; 
• пациенти с интерсексуални гениталии до 18 годишна възраст /ранен непълен 

пубертет/хирзутизъм при момичета/нарушения в менструалния цикъл - за 
диагностично уточняване и определяне на терапевтично поведение; 

• пациенти с частична и късна форма на ВНХ - за диагностично уточняване и 
започване на лечение; 

• болни с хипогонадизъм - за изясняване на вида му (хипер- или 
хипогонадотропен) за назначаване и контрол на съответното лечение; 

• пациенти с нисък ръст или изоставаща костна възраст – за диагностично 
уточняване и терапевтично поведение; 

• интерсексуални състояния, пациентки с хирзутизъм, жени с нарушения в 
менструалния цикъл - за диагностично уточняване и определяне на 
терапевтично поведение; 

• пациенти с гонадна недостатъчност в резултат на оперативна интервенция 
или облъчване – за определяне степента на нарушение и назначаване на 
заместващо лечение; 

• пациентки с поликистозни яйчници за определяне степента на хормоналните 
нарушения, назначаване и контролиране на съответното лечение; 

• мъже с разстройство на сперматогенезата и пациентки със стерилитет - за 
изясняване на причината и провеждане на съответно хормонално и/или 
антихормонално лечение; 

• пациенти с хромозомна аномалия или съмнение за такава - за определяне 
степента на гонадните нарушения и назначаване и контрол на съответно 
лечение. 

 
5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

- диагностично уточняване; 
- определяне на терапевтичното поведение и контролиране на съответното 

лечение 
- определяне на хигиенно-диетичния режим. 

Забележка: В случаите на доказване онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 



обслужване. 
 
Забележка: При необходимост от продължаване на лечението и наблюдението в 
болнични условия, пациентът може да остане в болничното лечебно заведение до 48 
часа след провеждане на процедурата. 
АМБУЛАТОРНА КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА „ДИАГНОСТИКА И 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА КОСТНИ 
МЕТАБОЛИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И НАРУШЕНИЯ НА КАЛЦИЕВО-
ФОСФОРНАТА ОБМЯНА“  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: 
ЗА КП 110: C75.0, D35.1, E20.0, E20.1, E20.8, E20.9, E21.0, E21.1, E21.2, E21.4, 
E55.0, E67.3, E83.3, E83.5, E89.2, N25.8, Q77.0, Q77.1, Q77.2, Q77.3, Q77.4 Q77.5, 
Q77.6, Q77.7, Q77.8, Q77.9, Q78.0 , Q78.1, Q78.2, Q78.3, Q78.4, Q78.5, Q78.6, Q78.8, 
Q78.9 
 
2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

4. ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ:  
ЗА КП 110: 06.11, 06.13, 87.17, 87.23, 87.24, 87.29, 87.44, 88.23, 88.26, 88.27, 88.71, 
88.75, 88.76, 88.98, 89.29, 90.19, 90.59, 90.79, 93.08; 

5. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ:  
ЗА КП 110:06.01, 93.94, 99.15, 99.18, 99.23, 99.24, 99.29; 

 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- ендокринология ІІІ-то ниво на компетентност, съгласно медицински 
стандарт по „Ендокринология и болести на обмянатa” 

- Детска ендокринология минимум IIІ ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Педиатрия“ 

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с Ехографски апарат с 
възможност за изследване на щитовидната жлеза и осигурена възможност за 
патоанатомични и имунологини изследвания (в т.ч. и по договор). 
 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
4.1. За непосредствен прием: 
• болни с хипо- и хиперкалциемия, хипо и хиперфосфатемии и повишена 
алкална фосфатаза за диагностично уточняване и определяне на терапевтично 
поведение; 
• болни с туморни формации в областта на щитивидната и/или 
паращитовидните жлези за диагностично уточняване и определяне на 
терапевтично поведение и предоперативна подготовка; 
• вторичен хиперпаратиреоидизъм за диагностично и терапевтично 
уточняване; 
• клинични, рентгенови или лабораторни данни за рахит; 
• нефрокалциноза, рецидивиращи нефролитиази; 
• клинични, лабораторни или рентгенови данни за хондродистрофия или 
остеодистрофия. 

 
4.2. Индикации, при които се допуска планов прием 



- пациенти, които провеждат лечение в извънболничната помощ и при които 
провежданото лечение не дава задоволителен ефект по преценка на лекаря, 
провеждащ лечението. 

 
Забележка: При необходимост от продължаване на лечението и наблюдението в 
болнични условия, пациентът може да остане в болничното лечебно заведение до 48 
часа след провеждане на процедурата. 
 

5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
- диагностично уточняване; 
- определяне на терапевтичното поведение и контролиране на съответното 

лечение 
- определяне на хигиенно-диетичния режим. 

Забележка: В случаите на доказване онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 
 



 
АМБУЛАТОРНА КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ 
ПРИ УНГ БОЛЕСТИ С МАЛЪК ОБЕМ И СЛОЖНОСТ“  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
20.0, 20.09, 18.0, 18.09, 86.0, 86.03, 86.04, 18.02, 18.4, 24.3, 24.32, 25.5, 25.51, 26.4, 
26.41, 27.5, 27.51, 27.52, 27.6, 27.61, 29.5, 29.51, 08.8, 08.81, 18.4, 21.8, 21.81, 86.5, 
86.51, 86.59, 21.1, 28.0, *86.22, 86.2, 86.21, 86.3, 86.4, 21.0, 21.00, 21.01, 21.02, 
21.03, 21.09, 98.1, 98.11, 98.12, 98.13, 21.3, 21.30, 21.31, 21.32, 21.6, 21.61, 21.62, 
27.6, 27.69, 21.7, 21.71, 21.72, 09.4, 09.43, 22.0, 22.01, 21.9, 21.91, 26.0, 26.2, 26.21, 
26.29, 26.4, 26.49, 26.9, 26.91, 26.99, 25.1, 25.9, 25.91, 25.92, 25.93,25.94, 25.99, 
27.4, 27.41, 27.9, 27.91, 08.1, 08.11, 18.12, 21.2, 21.22, 24.1, 24.11, 25.0, 25.01, 
25.02, 26.1, 26.11, 26.12, 27.2, 27.21, 27.22, 27.23, 27.24, 28.1, 28.11, 29.1, 29.12, 
40.1, 40.11, 86.1, 86.11,  19.4, 20.0, 20.01, 18.7, 18.79, 21.3, 21.30, 21.32 

 
2.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- Ушно-носно-гърлени болести минимум І ниво на компетентност, 
съгласно медицински стандарт по „Ушно-носно-гърлени болести” 

- Лицево-челюстна хирургия минимум IІ ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“ – за процедури с 
кодове: 08.81; 18.09; 18.4; 18.79; 21.71, 21.72; 21.81; 24.11; 24.32; 25.01, 
25.02; 25.51; 25.91, 25.92, 25.93, 25.94, 25.99; 26.0; 26.11, 26.12; 26.41; 
26.99; 27.21, 27.22, 27.23, 27.24; 27.51, 27.91; 86.03, 86.04; 86.21; 86.3; 
86.4; 86.59 

- Ушно-носно-гърлени болести в диагностично-консултативен център, 
медико-дентален център и медицински център с легла за престой до 48 
часа  

Забележка: В лечебното заведение следва да бъде осигурена възможност за 
осъществяване на анестезия и за провеждане на интензивно лечение в съответствие 
с изискванията на медицински стандарт „ Анестезия и интензивно лечение“ и 
Операционен блок, отговарящ на изискванията на медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, 
съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“. 
 

3.  ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ 
3.1. За непосредствен прием: 
- остри възпалителни и/или реактивно-репаративни процеси на УНГ органите 
- кръвотечение от носа, неовладяно в амбулаторни условия; 
- травми на носа 
- травми на ушната мида 
- травми на меките тъкани в областта на главата и шията, изискващи хемостаза и 

възстановяване целостта на тъканите. 
- чуждо тяло на носа, ухото и фаринкса неовладяно в амбулаторни условия при 

деца до 12 г. 
- перфорация на тъпанчевата мембрана; 
- вродени малформации на устните и езика затрудняващи храненето и говоренето 

при деца до 12 г.; 
- всички случаи на новооткрити туморни образувания в областта на главата и 

шията, при които е необходимо вземане на материал за патохистологично изследване; 



 
3.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 
- затруднено носно дишане; 
- сънна апнея; 
- продължителна постоянна хрема; 
- рецидивиращи остри отити; 
- стичане на гноевиден секрет от назофаринкса; 
- повтарящ се остър катар на горните дихателни пътища (ОКГДП); 
- чести епистаксиси; 
- тригеминална невралгия. 
- Заболявания на слюнчените жлези и изходните им канали. 
- пиларни, себацейни, дермоидни и епидермоидни кисти на кожата в областта на 

главата и шията; 
- пластични корекции в областта на главата и шията по медицински показания 

 
Забележка: При пациенти със съмнение за oнкологични заболявания задължително се 
извършва патологоанатомично изследване  
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
-отзвучаване на ранните следоперативни симптоми,  
- липса фебрилитет  
- нормален оздравителен процес на оперативната рана.  

 
Забележка: При необходимост от продължаване на лечението и наблюдението в 
болнични условия, пациентът може да остане в болничното лечебно заведение до 48 
часа след провеждане на процедурата. 

 
Забележка: В случаите на доказване онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 
 



 
АМБУЛАТОРНА КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА 131 „ОПЕРАТИВНО 
ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАТАРАКТА “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10:  
2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 13.3, 13.41, 13.42, 13.43, 13.65, 13.66, 
13.71, 13.72, 13.8 

 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 

- по очни болести минимум ІI ниво съгласно медицински стандарт „Oчни 
болести”;  
 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
3.1. За непосредствен прием 

- травматична катаракта; 
- факолитична и факоморфична глаукома; 
- луксирана или сублуксирана леща в преден и заден очен сегмент; 
- двустранна матурирала катаракта. 
- детска катаракта; 
3.2. Индикации, при които се допуска планов прием 
- ювенилна и пресенилна катаракта; 
- сенилна катаракта; 
- катаракта, предизвикана от лекарствени средства; 
- диабетна катаракта; 
- миотонична катаракта; 
- катаракта при болести на ендокринната система, разстройства на храненето и 

обмяната на веществата; 
- патологична и комплицирана катаракта. 

 
5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

- отстранена катаракта; 
- добре адаптиран оперативен разрез; 
- липса на възпалителни прояви  
- налично зрение и при имплантация - центрирана IOL. 

 
Забележка: При необходимост от продължаване на лечението и наблюдението в 
болнични условия, пациентът може да остане в болничното лечебно заведение до 48 
часа след провеждане на процедурата. 

 
 



 
АМБУЛАТОРНА КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА 133 „ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА 
ГЛАУКОМА “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 12.14, 12.52, 12.54, 12.55, 12.59, 12.64, 
12.65, 12.66, 12.69, 12.72, 12.79 
 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 

- по очни болести минимум ІI ниво съгласно медицински стандарт „Oчни 
болести”;  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
3.1. За непосредствен прием; 
- глаукомен пристъп при първична или вторична закритоъгълна глаукома – 

за хирургично лечение; 
- конгенитална глаукома, детска ювенилна глаукома. 

3.2. Индикации за които се допуска непосредствен прием 
- пациенти за хирургично лечение при неефективност от приложеното 

консервативно и лазерно лечение с диагностицирана: 
- - първична откритоъгълна или закритоъгълна глаукома;  
- - вторични глаукоми. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
- добре адаптиран оперативен разрез; 
- възстановена предна камера;  
- липса на постоперативни усложнения;  
- нормализиране на вътреочното налягане. 

 
Забележка: При необходимост от продължаване на лечението и наблюдението в 
болнични условия, пациентът може да остане в болничното лечебно заведение до 48 
часа след провеждане на процедурата. 

 



 
АМБУЛАТОРНА КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА 134 „ХИРУРГИЧНИ 
ИНТЕРВЕНЦИИ ВЪРХУ ОКОТО И ПРИДАТЪЦИТЕ МУ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ 
И СЛОЖНОСТ “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ: 
 

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 
 08.23, 08.24, 08.25, 08.41, 08.42, 08.43, 08.52, 08.71, 08.72, 08.82, 08.83, 08.84, 08.85, 
09.0, 09.43, 09.44, 09.51, 09.52, 09.59, 09.91, 10.0, 10.31, 10.32, 11.0, 11.31 11.39, 
11.41, 11.43, 11.49, 12.14, 12.59, 12.73, 12.91, 12.92, 13.65, 14.22, 14.24, 14.34, 14.35, 
14.54, 14.55, 14.79 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 

- по очни болести минимум ІI ниво съгласно медицински стандарт „Oчни 
болести”;  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
3.1. За непосредствен прием: 
- травми с наличие на чуждо тяло в конюнктива, роговица; 
- флегмонозен дакриоцистит. 
- глаукомен пристъп при първична или вторична открито- или закритоъгълна 

глаукома – за лазерно лечение; 
- разкъсвания (дефекти) на ретината без отлепване; 
- бомбаж на ириса; 
- зенична секлузия и оклузия; 
- хипертензия, включително постоперативна. 
- ретинопатия на недоносеното; 
 

3.2. Индикации, за които се допуска планов прием: 
- аномалии в положението и структурата на клепачите; 
- възстановяване проходимостта на слъзните пътища; 
- състояния, свързани с неоваскуларизация в областта на макулата и предния 

сегмент на окото; 
- птеригиум; 
- пациенти за лечение при неефективност от приложеното консервативно лечение 

с диагностицирана първична откритоъгълна или закритоъгълна глаукома; 
вторични глаукоми; 

- вторична катаракта: индикации за лазер лечение – намалена, коригирана (с 
очила или с контактни лещи) зрителна острота, затрудняваща пациента в 
ежедневието (0.4-0.8) и в професионалната дейност; 

- ретиносхиза; 
- кисти на ретината; 
- периферни ретинални дегенерациии; 
- състояние след исхемични оклузии на съдовете на ретината; 
- корнеални лезии; 
- хориоретинални лезии; 
- оток на макулата. 

 



4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
Дехоспитализацията е възможна при завършване на оперативната процедура, 

добре адаптирана оперативна рана и липса на възпалителни явления: 
- при глаукома - нормализиране на вътреочното налягане и липса на 

постоперативни усложнения; 
- при катаракта - повишаване на зрителната острота и липса на възпалителни 

прояви; 
- при разкъсвания и отлепвания на ретината - липса на постоперативен 

възпалителен процес; 
- при съдови заболявания – липса на постоперативни усложнения. 

 
Забележка: При необходимост от продължаване на лечението и наблюдението в 
болнични условия, пациентът може да остане в болничното лечебно заведение до 48 
часа след провеждане на процедурата. 

 
 



 
АМБУЛАТОРНА КЛИНИЧНА ПОРЦЕДУРА…„ОПЕРАТИВНИ 
ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ИНФЕКЦИИ НА МЕКИТЕ И КОСТНИ ТЪКАНИ “ 
Клинична пътека 184.1 „ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ИНФЕКЦИИ НА 
МЕКИТЕ И КОСТНИ ТЪКАНИ “  

 
1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 83.31, 83.32, 83.39, 84.01, 84.02, 

84.03, 84.04, 84.11, 84.12, 84.3, 86.22, 86.28, 86.4 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

За лица над 18 години: 
- по хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“ 
или 
- по ортопедия и трвматология минимум II ниво съгласно медицински стандарт 
„Ортопедия и травматология“ 
За лица под 18 години: 
- по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“  
Независимо от възрастта само в условията на спешност: 
- структура по хирургия I ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“  

 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с възможност за извършване 
при необходимост на интензивно лечение, микробиологични и патологоанатомични 
изследвания. 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЦЕДУРАТА: 
- Абсцес; 
- Ограничен в една анатомична област пиогенен флегмон; 
- Карбункул; 
- Фурункул в областта на глава и шия; 
- Фурункулоза (над 5 фурункула) или рецидивиращи фурункули; 
- Единични фурункули - само при диабетици и болни с имуносупресия; 
- Гангрена  

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

- липса на значими субективни оплаквания,  
- коригирани стойности на кръвната захар (при диабет); 
- стабилна имобилизация на засегнатият крайник, при необходимост;  
- размер на тъканните дефекти, позволяващи лечение в амбулаторни условия; 
- липса на клинични данни за активен възпалителен процес 
- липса на клинични данни за пропагация на процеса 



Забележка: при необходимост от продължаване на лечението и  наблюдението в 
болнични условия, пациентът може да остане в болничното лечебно заведение до 48 
часа от провеждане на процедурата 

 
Забележка: В случаите на установяване на онкологично заболяване пациента се 
насочва към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия 
(съгласно медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична 
хематология“) на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно 
онкологично обслужване. 



 
АМБУЛАТОРНА КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА 223 „МАЛКИ ОПЕРАТИВНИ 
ПРОЦЕДУРИ НА РАМЕНЕН ПОЯС И ГОРЕН КРАЙНИК “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 77.04, 77.09, 77.64, 77.69, 77.84, 

77.89, 78.24, 78.29, 78.54, 78.64, 78.69, 78.74, 79.01, 79.02, 79.23, 79.24, 79.34, 
79.61, 79.62, 79.63, 79.64, 79.71, 79.72, 79.84, 80.74, 82.02, 82.10, 82.11, 82.46, 
83.01, 83.31, 84.01, 84.02 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• По ортопедия и травматология минимум І ниво съгласно медицински 
стандарт „Ортопедия и травматология ”  

или 
• По хирургия минимум I ниво на компетентност съгласно медицински 

стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, 
гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и 
лицево-челюстна хирургия“. 

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
• при травма; 
• клинични данни за локална болка, хематом, болезнени или невъзможни 

активни и пасивни движения в съседните на фрактурата или увредата стави, 
патологични движения, хемартроза, добавъчна симптоматика от компресия на 
съседни анатомични елементи (съдове и нерви), нарушена мекотъканна 
цялост; 

• рентгенологични данни за фрактура; 
• клинични данни за наличие на изразени деформитети, контрактури в 

областта на ставите на горния крайник, сетивни нарушения; 
• заболявания изискващи малки оперативни процедури в областта на горния 

крайник; 
• заболявания в областта на горния крайник са индицирани при изчерпване 

на консервативните възможности, доказано с медицинска документация. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
Дехоспитализацията на пациенти, на които са извършени неголеми оперативни 
процедури в областта на горните крайници, се допуска при следните условия: 
- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
Забележка: При необходимост от продължаване на лечението и наблюдението в 
болнични условия, пациентът може да остане в болничното лечебно заведение до 48 
часа след провеждане на процедурата. 
 
Забележка: В случаите на доказано онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 



 
АМБУЛАТОРНА КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА 219 „АРТРОСКОПСКИ 
ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА СКЕЛЕТНО-МУСКУЛНАТА СИСТЕМА “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 80.21, 80.22, 80.23, 80.24, 80.25, 

80.26, 80.27 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
• По ортопедия и травматология минимум ІІ ниво съгласно медицински 

стандарт „Ортопедия и травматология ”  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
- Необходимост от извършване на артроскопски процедури по повод на: 
- увреди на връзковия апарат и капсулата - реконструктивни операции; 
- хрущялни увреди - различни видове хондропластика (“мозаечна”, перфорация, 
абразио и др.); 
- възпаления на синовията - лаваж, частична или субтотална синовектомия; 
- наличие на свободни тела - отстраняване, рефиксация; 
- вътреставни счупвания - репозиция и метална остеосинтеза; 
- увреда на менискусите - резекция на увредената част или реинсерция; 
- ненормална позиция или нестабилност на капачето - алиниране, стабилизиращи 
операции. 
При налични клинични данни – болка, ограничени движения, оток, нестабилност на 
колянната става и данни от образно изследване за вътреставни травматични или 
патологични увреди на мекотъканните структури, хрущяла или костите 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- липса на патологични процеси в областта на оперираната колянна става; 
 
Забележка: При необходимост от продължаване на лечението и наблюдението в 
болнични условия, пациентът може да остане в болничното лечебно заведение до 48 
часа след провеждане на процедурата. 
 



 
АМБУЛАТОРНА КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА 218 „МАЛКИ ОПЕРАТИВНИ 
ПРОЦЕДУРИ НА ТАЗА И ДОЛНИЯ КРАЙНИК “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 77.09, 77.18, 77.19, 77.29, 77.39, 

77.69, 77.89, 77.99, 78.09, 78.49, 78.79, 79.05, 79.06, 79.07, 79.17, 79.18, 79.38, 
79.45, 79.46, 79.49, 79.67, 79.68, 79.88, 81.94, 83.15, 83.17, 83.1, 83.19 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• По ортопедия и травматология минимум І ниво съгласно медицински 
стандарт „Ортопедия и травматология ”  

или 
• По хирургия минимум I ниво на компетентност съгласно медицински 

стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, 
гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и 
лицево-челюстна хирургия“. 

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
• фрактури в областта на долните крайници; 
• наличие на изразени контрактури в областта на тазобедрена, колянна или 

глезенна става; 
• хемартроза; 
• локална инфекция в областта на таза и долния крайник; 
• заболявания, изискващи малки оперативни процедури в областта на долните 

крайници; 
• лечение на счупвания на тарзални и метатарзални кости; 
• изчерпване на консервативните възможности при заболявания в областта на 

долните крайници. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на значими субективни оплаквания. 
 
Забележка: При необходимост от продължаване на лечението и наблюдението в 
болнични условия, пациентът може да остане в болничното лечебно заведение до 48 
часа след провеждане на процедурата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 

 


