
БОЛНИЧЕН ПАКЕТ „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИ НА 
СЪРДЕЧНО СЪДОВАТА СИСТЕМА“  
 
КП „ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА ПРИ СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ “  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
 
1.1 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 37.21, 37.22, 37.23, 37.25, 
37.26, 37.27, 88.41, 88.42, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.51, 88.52, 
88.53, 88.54, 88.55, 88.56, 88.57, 88.61, 88.62, 88.63, 88.64, 88.65, 88.66, 88.67, 
88.72, 89.52, 90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 37.61, 37.78, 99.19, 99.20, 
99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• Клиника/отделение по кардиология III ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Кардиология“ 

• Клиника/отделение по детска кардиология III ниво на компетентност 
съгласно медицински стандарт „Педиатрия“ 

• Клиника/отделение по съдова хирургия III ниво на компетентност 
съгласно медицински стандарт „Съдова хирургия“ 

• Клиника/отделение по неврохируругия III ниво на компетентност 
съгласно медицински стандарт „Неврохирургия“ 

 
Забележка: Лечебното заведение следва да разполага с ангиографска (процедурна) 
зала, с поддържане на 24-часова непрекъсната дейност. 

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

3.1. Необходимост от извършване на лява сърдечна катетеризация и 
ангиография: 

- болни, индицирани за сърдечна хирургия; 
- ИБС – всички форми; 
- вродени сърдечни малформации; 
- придобити сърдечни пороци; 
- кардиомиопатии; 
- ритъмни и проводни нарушения; 
- сърдечна недостатъчност. 
- Болести на перикарда 
- Инфекциозни заболявания на миокарда, ендокарда и клапния апарат 
- Заболявания на аортата и големите съдове 

3.2. Необходимост от извършване на дясна сърдечна катетеризация и 
ангиография: 

- вродени сърдечни малформации; 
- придобити сърдечни пороци; 
- болести на перикарда; 
- кардиомиопатии; 
- пулмонална хипертония; 
- белодробен инфаркт; 
- сърдечна недостатъчност; 
- ИБС – всички форми; 
- Аномалии на белодробните съдове; 



- Вродени и придобити съдови аномалии.  
- Инфекциозни заболявания на миокарда, ендокарда и клапния апарат 

 
3.3.Необходимост от извършване на коронарография при: 

- ИБС – всички форми;в т.ч. болни с ОМИ, насочени от друго лечебно 
заведение, в първите 24 часа  от хоспитализацията; 

- Болни с нестабилна стенокардия и висок риск -за инвазивна оценка на 
коронарната анатомия - насочени след първите 24 часа от 
хоспитализацията  при извършена оценка на риска; 

- вродени сърдечни малформации и аномалии на коронарните артерии; 
- придобити сърдечни пороци; 
- кардиомиопатии; 
- ритъмни и проводни нарушения; 
- сърдечна недостатъчност. 
- Инфекциозни заболявания на миокарда, ендокарда и клапния апарат 
- Заболявания на аортата и големите органни съдове 

3.4.Необходимост от извършване на артериография при: 
- болести на периферни, мозъчни, торакални, абдоминални и други органни 
артерии; 

- вродени аномалии и придобити състояния на периферни, мозъчни, 
торакални, абдоминални и други органни артерии; 

- болести на аортата – вродени и придобити. 
3.5. Необходимост от извършване на флебография при: 

-  Флебит, тромбофлебит 
- Постфлебитен синдром 
- Венозни флебити и тромбози 
- Синдром на вена кава 
- Вродени аномалии на кръвоносната система 
- Травми на кръвоносни съдове с различна локализация 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- екстубиран пациент с трайно спонтанно дишане. 
- стабилна хемодинамика, с проведен контрол на хемодинамичните 
показатели (пулс, артериално налягане), в деня на дехоспитализацията; 

- стабилно клинично състояние; 
- свалена превръзка, без кървене или други усложнения от пункционното 
място, налагащи лечение в болнични условия. 

 
5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  



 

КП „ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА ПРИ СЪРДЕЧНО - СЪДОВИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ С МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ“  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА  
 
1.1 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 37.21, 37.22, 37.23, 37.26, 
37.27, 88.41, 88.42, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.51, 88.52, 88.53, 
88.54, 88.55, 88.56, 88.57, 88.61, 88.62, 88.63, 88.64, 88.65, 88.66, 88.67 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 96.70, 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ 

• Клиника/отделение по кардиология III ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Кардиология“ 

• Клиника/отделение по детска кардиология III ниво на компетентност 
съгласно медицински стандарт „Педиатрия“ 

• Клиника/отделение по съдова хирургия III ниво на компетентност 
съгласно медицински стандарт „Съдова хирургия“ 

• Клиника/отделение по неврохируругия III ниво на компетентност 
съгласно медицински стандарт „Неврохирургия“ 

 
Забележка: Лечебното заведение следва да разполага с ангиографска (процедурна) 
зала, с поддържане на 24-часова непрекъсната дейност. 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1. Необходимост от извършване на лява сърдечна катетеризация при: 

- болни, индицирани за сърдечна хирургия; 
- ИБС – всички форми; 
- вродени сърдечни малформации; 
- придобити сърдечни пороци; 
- кардиомиопатии; 
- камерни тахиаритмии; 
- сърдечна недостатъчност.  

3.2. Необходимост от извършване на дясна сърдечна катетеризация при: 
- вродени сърдечни малформации; 
- придобити сърдечни пороци; 
- констриктивен перикардит; 
- кардиомиопатии; 
- първична пулмонална хипертония; 
- белодробен инфаркт; 
- сърдечна недостатъчност; 
- ИБС – всички форми. 
- Аномалии на белодробните съдове; 
- Вродени и придобити съдови аномалии. 

3.3. Необходимост от извършване на коронарография при: 
- ИБС – всички форми; 
- вродени сърдечни малформации и аномалии на  коронарните артерии;  
- придобити сърдечни пороци; 
- кардиомиопатии; 
- камерни тахиаритмии; 
- сърдечна недостатъчност. 



3.4. Необходимост от извършване на артериография при: 
- болести на периферни, мозъчни, торакални, абдоминални и други артерии; 
- вродени аномалии и придобити състояния на периферни, мозъчни, 
торакални, абдоминални и други артерии; 

- болести на аортата – вродени и придобити. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- стабилна хемодинамика, с проведен контрол на хемодинамичните 
показатели (пулс, артериално налягане), в деня преди дехоспитализацията; 

- стабилно клинично състояние; 
- свалена превръзка, без кървене или други усложнения от пункционното 
място, налагащи лечение в болнични условия. 

 
5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  



 

КП „ПОСТОЯННА ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ С ИМПЛАНТАЦИЯ НА 
АНТИБРАДИКАРДЕН ПЕЙСМЕЙКЪР - ЕДНОКАМЕРЕН ИЛИ ДВУКАМЕРЕН 
“ и  
КП „ПОСТОЯННА ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ С ИМПЛАНТАЦИЯ НА 
РЕСИНХРОНИЗИРАЩА СИСТЕМА ЗА СТИМУЛАЦИЯ ИЛИ АВТОМАТИЧЕН 
КАРДИОВЕРТЕР ДЕФИБРИЛАТОР”  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА  
 
1.1 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 89.41, 89.43, 89.45, 89.46, 
89.47, 89.48, 89.50, 89.51, 89.52, 89.54, 89.56 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ:  
ЗА КП 40.1: 37.71, 37.72, 37.73, 37.75, 37.76, 37.78, 37.79, 37.80, 37.81, 37.82, 
37.83, 37.85, 37.86, 37.87, 37.89, 37.98, 37.99; 
ЗА КП 40.2: 00.50, 00.51, 00.52, 00.53, 00.54, 37.75, 37.77, 37.79, 37.89, 37.94, 
37.95, 37.96, 37.97, 37.98, 37.99 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 

• по кардиология III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Кардиология“ 

• по детска кардиология III ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Педиатрия“ 

• по кардиохирургия III ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Кардиохирургия“ 

 
Забележка: Лечебното заведение следва да разполага с възможности 
(структура/дейност) по електрокардиостимулация, неинвазивна и инвазивна 
диагностика. С оглед на потенциалните възможности за възникване на усложнения 
трябва да се осигурят непрекъснати 24-часови връзки с клиника/отделение по 
кардиохирургия, съдова или гръдна, с цел осъществяване на максимално ефективно и 
непрекъснато лечение на пациентите.  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- Симптомни болни с документиран МАС и ритъмно – проводни нарушения; 
- Сърдечен арест - документиран; 
- Деца до 1 год възраст със сърдечна недостатъчност, на база хронотропна 
дисфункция при ритъмно-проводна патология; 

- Дисфункция на стимулиращата система с документиран МАС; 
- Пациенти с ниска сърдечна честота, водеща до хемодинамични нарушения, 
които се считат за преходни, са индицирани за временна 
кардиостимулация; 

- Пациенти на временна стимулация, с индикации за постоянна такава; 
- Дисфункция на стимулиращата система с прояви на сърдечна 
недостатъчност при пациенти с имплантирана ресинхронизираща система;  

- Дисфункция на стимулиращата система при пациенти с имплантиран 
кардиовертер – дефибрлатор; 

- Неприемливи шокове, кардиак арест  и /или електрическа буря при 
пациенти с имплантиран кардиовертер – дефибрлатор. 

- Пълен АV блок с камерна честота под 40 уд./мин. без МАС-синдром; 
- Синкопи на базата на кардиодепресивен синдром; 



- SSS-тахи/бради- синдром без МАС синдром; 
- Състояния след сърдечни операции, налагащи пейсиране в ранния 
следоперативен период (2 седмици); 

- Състояния след радиофреквентна аблация, индицирани за постоянна 
електрокардиостимулация; 

- Болни със сърдечна недостатъчност, рефрактерна на медикаментозно 
лечение; 

- Вроден AV блок с широк QRS комплекс; 
Пациенти с ниска сърдечна честота, водеща до хемодинамични нарушения, които се 
считат за преходни са индицирани за временна кардиостимулация. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- овладяване и липса на ритъмни и проводни нарушения; 
- сигурна електрокардиостимулация; 
- стабилна хемодинамика, с проведен контрол на хемодинамичните 
показатели (пулс, артериално налягане); 

- компенсиране на сърдечната недостатъчност; 
- без кървене или други усложнения от оперативната рана, налагащи 
болнично лечение. 

 
5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  



 

КП „ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ И СВЪРЗАНИ С НЕГО 
ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ПРИ СЪРДЕЧНИ АРИТМИИ “  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
 
1.1 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 37.26, 37.27, 88.42, 88.51, 
88.52, 88.53, 88.72, 89.52 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 37.34, 37.78, 99.29 

 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 
• по кардиология III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 

„Кардиология“ 
• по детска кардиология III ниво на компетентност съгласно медицински 

стандарт „Педиатрия“ 
 
Забележка: Лечебното заведение следва да разполага с възможности 
(структура/дейност) за неинвазивна и инвазивна диагностика и електрофизиология. С 
оглед на потенциалните възможности за възникване на усложнения трябва да се 
осигурят непрекъснати 24-часови връзки с клиника/отделение по кардиохирургия 
(когато не е на територията на населеното място да е осигурен достъп до 90 мин).  

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- болни с ритъмни нарушения на сърдечната дейност - WPW синдром, 
надкамерна и камерна тахикардия, предсърдно трептене, предсърдно 
мъждене, камерни екстрасистоли. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- точна диагноза на ритъмното/проводното нарушение; 
- проведена радиофреквентна аблация/ криоаблация; 
- овладяване/ липса на ритъмни и проводни нарушения; 
- благоприятна ЕКГ динамика; 
- стабилна хемодинамика. 
- свалена превръзка, без кървене или други усложнения от пункционното 
място, налагащи лечение в болнични условия 
 

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  



 

КП „ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ И СВЪРЗАНИ С НЕГО 
ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ПРИ ВРОДЕНИ СЪРДЕЧНИ 
МАЛФОРМАЦИИ “  

 
1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 

 
1.1 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 37.21, 37.22, 37.23, 37.26, 
88.42, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.51, 88.52, 88.53, 88.54 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 35.41, 35.96, 37.61, 38.85, 
39.50 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 

• по кардиология III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Кардиология“ 

• по детска кардиология III ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Педиатрия“ 

 
Забележка: Лечебното заведение следва да разполага с възможности 
(структура/дейност) за неинвазивна и инвазивна диагностика, в т.ч. ангиографска 
(процедурна) зала с поддържане на 24-часова непрекъсната дейност. 
С оглед на потенциалните възможности за възникване на усложнения трябва да се 
осигурят непрекъснати 24-часови връзки с клиника/отделение по кардиохирургия 
(когато не е на територията на населеното място да е осигурен достъп до 90 мин).  

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- клинични и параклинични данни за настъпващ белодробен 
оток/кардиогенен шок; 

- клинични и параклинични данни за кардиална форма на белодробен 
тромбемболизъм; 

- остра сърдечна недостатъчност (за имплантиране на устройство, 
подпомагащо сърдечната функция); 

- при новородени с изолирана ТГА – за извършване на балонна 
атриосептостомия по Рашкинд. 

- вродени сърдечни малформации; 
- придобити сърдечни пороци (ревматични и дегенеративни). 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- след проведените изследвания и/или проведените интервенционално или 
хирургично лечение е настъпило овладяване на основните патологични 
симптоми и клинична стабилизация; 

- свалена превръзка, без кървене или други усложнения от пункционното 
място; 

- стабилна хемодинамика. 
 

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  



 

КП „ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ И СВЪРЗАНИ С НЕГО 
ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ПРИ ВРОДЕНИ СЪРДЕЧНИ 
МАЛФОРМАЦИИ С МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ“  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
 
1.1 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 37.21, 37.22, 37.23, 37.26, 
88.42, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.51, 88.52, 88.53, 88.54 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 35.41, 35.96, 37.61, 38.85, 
39.50, 96.70 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 

• по кардиология III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Кардиология“ 

• по детска кардиология III ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Педиатрия“ 

 
Забележка: Лечебното заведение следва да разполага с възможности 
(структура/дейност) за неинвазивна и инвазивна диагностика, в т.ч. ангиографска 
(процедурна) зала с поддържане на 24-часова непрекъсната дейност. 
С оглед на потенциалните възможности за възникване на усложнения трябва да се 
осигурят непрекъснати 24-часови връзки с клиника/отделение по кардиохирургия 
(когато не е на територията на населеното място да е осигурен достъп до 90 мин).  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- при новородени с изолирана ТГА – за извършване на балонна 
атриосептостомия по Рашкинд. 

- вродени сърдечни малформации; 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- след проведените изследвания и/или проведените интервенционално или 
хирургично лечение е настъпило овладяване на основните патологични 
симптоми и клинична стабилизация; 

- свалена превръзка, без кървене или други усложнения от пункционното 
място; 

- стабилна хемодинамика; 
- екстубиран пациент с трайно спонтанно дишане. 

 
5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
 
 
 
 



 

КП „ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЕКСТРАКРАНИАЛНИ СЪДОВЕ “  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА  
 
1.1 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.03, 88.41, 88.42, 88.53, 
88.71, 88.72, 88.91, 89.61, 89.62, 89.65 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 00.55, 39.50, 39.90 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 

• по кардиология III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Кардиология“ 

• по детска кардиология III ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Педиатрия“ 

• по нервни болести III ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Нервни болести“ 

• по съдова хируругия III ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Съдова хирургия“ 

 
Забележка: Лечебното заведение следва да разполага с възможности 
(структура/дейност) за неинвазивна и инвазивна диагностика, в т.ч. ангиографска 
(процедурна) зала с поддържане на 24-часова непрекъсната дейност, доплерова 
сонография. 
С оглед на потенциалните възможности за възникване на усложнения трябва да се 
осигурят непрекъснати 24-часови връзки с клиника/отделение по кардиохирургия 
(когато не е на територията на населеното място да е осигурен достъп до 90 мин).  

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- стенотично оклузивни артериални заболявания на екстракраниалните 
артерии с клинични прояви на мозъчно-съдова болест; 

- абнормално (аневризмално) разширени артериални съдове; 
- травматична лезия на артериални съдове; 
- вродени аномалии на артериални и венозни съдове; 
- стенотично оклузивни състояния на екстракраниалните съдове след 

извършени съдово-реконстуктивни интервенции; 
- абнормални комуникации на артериите след извършени съдово-

реконструктивни интервенции; 
- запушване и стеноза на предмозъчните артерии. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- след проведените изследвания и/или проведеното интервенционално или 
хирургично лечение, е настъпило овладяване на основните патологични 
симптоми и клинична стабилизация; 

- свалена превръзка, без кървене или други усложнения от пункционното 
място, налагащо болнично лечение; 

- стабилна хемодинамика. 
 

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 



- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.   



 
КП „ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ И СВЪРЗАНИ С НЕГО 
ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ПРИ СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ “  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
 
1.1 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 37.21, 37.22, 37.23, 88.41, 
88.42, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.51, 88.52, 88.53, 88.54, 88.55, 
88.56, 88.57, 88.72, 89.52, 90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 37.61, 37.78, 99.10, 99.19, 
99.20, 99.29 
ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ:00.55, 35.96, 36.01, 36.02, 36.05, 
36.06, 39.50, 39.53, 39.90 

 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 
• по кардиология III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 

„Кардиология“ 
или 

• по детска кардиология III ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Педиатрия“ 
или 

• по съдова хируругия III ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Съдова хирургия“ 

 
Забележка: Лечебното заведение следва да разполага с възможности 
(структура/дейност) за неинвазивна и инвазивна диагностика, в т.ч. ангиографска 
(процедурна) зала с поддържане на 24-часова непрекъсната дейност. 
С оглед на потенциалните възможности за възникване на усложнения трябва да се 
осигурят непрекъснати 24-часови връзки с клиника/отделение по кардиохирургия 
(когато не е на територията на населеното място да е осигурен достъп до 90 мин).  

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- клинични и параклинични данни за настъпващ белодробен оток/ 
кардиогенен шок, вследствие миокардна исхемия (за коронарна интервенция); 

- клинични и параклинични данни за кардиална форма на белодробен 
тромбемболизъм; 

- ятрогенна лезия на коронарен съд (за имплантиране на стент); 
- остра сърдечна недостатъчност (за имплантиране на устройство, 

подпомагащо сърдечната функция); 
- сърдечна недостатъчност (остра или изострена) при заболявания на 

сърдечните клапи и миокарда 
- клинични и инструментални данни за сърдечна тампонада; 
- болни с ОМИ, насочени от друго лечебно заведение в първите 24 часа от 

хоспитализацията, с проведена фибринолиза за спешна интервенционална 
лечебна процедура;  

- клинични, параклинични и ангиографски данни за хронична исхемична 
болест на сърцето с доказана ангиографски сигнификантна стеноза(и); 

- клинични и инструментални данни за високорискова тиха миокардна 
исхемия; 

- остра артериална и венозна недостатъчност на периферни и висцерални 



артериални и венозни съдове 
- хронична артериална недостатъчност на висцерални и мозъчни артерии и 

артерии на горни и долни крайници; 
- вродени сърдечни малформации. 
- интервенционално лечение при сърдечни клапни заболявания 
- интервенционално лечение при заболявания на венозната система 
- интервенционално лечение при кардиомиопатии 
- интервенционално лечение при резистентна артериална и белодробна  

хипертония 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- овладяване на основните патологични симптоми в резултат на клинично 

наблюдение, проведените изследвания и/или проведените интервенционално 
лечение; 

- стабилно клинично състояние;  
- свалена превръзка, без кървене или други усложнения от пункционното 

място, налагащо болнично лечение. 
 

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
КП „НЕСТАБИЛНА ФОРМА НА АНГИНА ПЕКТОРИС/ОСТЪР МИОКАРДЕН 
ИНФАРКТ БЕЗ ИНВАЗИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ И/ИЛИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО 
ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ НАСОЧВАНЕ ЗА РАННА КОРОНАРОГРАФИЯ“  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
 
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: I20.0, I20.1, I20.9, I21.0 I21.1, 

I21.2, I21.4, I22.0, I22.1, I22.8 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 88.72, 89.41, 89.43, 89.44, 
89.50, 89.52, 89.61, 89.62, 89.68, 90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 37.78, 99.19, 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 

• по кардиология минимум I ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Кардиология“ 
или 

• по вътрешни болести минимум I ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Вътрешни болести“ 

 
Забележка: Лечебното заведение следва да осигури непрекъснати 24-часови връзки с 
клиника/отделение по анестезия и интензивно лечение минимум II ниво на 
компетентност съгласно стандарт „ Анестезиология и интензивно лечение“, както и 
със структури извън болницата по: кардиология III ниво на компетентност, 
кардиохирургия, съдова хирургия, с цел осъществяване на максимално ефективно и 
непрекъснато лечение на пациентите. В тези случаи, достъпът на пациентите с 
остър коронарен синдром със СТ елевация до такива специализирани звена е в 
препоръчителните рамки най-много на 120 минути.  



 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- Болни със сигурен остър коронарен синдром (остър миокарден инфаркт) 
със ST сегмент елевация или без персистираща ST сегмент елевация.  

- Болни със суспектен остър коронарен синдром (остър миокарден 
инфаркт) без персистираща ST сегмент елевация. 

- Болни с нестабилна стенокардия: 
- акцелерирала стабилна стенокардия; 
- новопоявила се стенокардия в покой; 
- болни със съмнение за остър коронарен синдром. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- овладяване на клиничните симптоми; 
- възможност за продължаване на лечението в амбулаторни условия; 
- определена терапевтична стратегия; 

 
5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
КП „НЕСТАБИЛНА ФОРМА НА АНГИНА ПЕКТОРИС С ИНВАЗИВНО 
ИЗСЛЕДВАНЕ “  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
 
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: I20.0, I20.1, I20.9, I21.4 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 37.21, 37.22, 37.23, 88.51, 88.52, 
88.53, 88.54, 88.55, 88.56, 88.57, 88.72, 89.52, 90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 37.61, 99.19, 99.20, 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 

• по кардиология III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Кардиология“ 

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Болни с нестабилна стенокардия с висок риск: 

- акселерирала стабилна стенокардия;  
- новопоявила се стенокардия в покой; 
- болни със съмнение за остър коронарен синдром. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- стабилно клинично състояние 
- липса на белези за миокардна исхемия в продължение на поне 24 часа.  
- свалена превръзка, без кървене или други усложнения от пункционното 
място, налагащи лечение в болнични условия 
 

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 



- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
КП „НЕСТАБИЛНА ФОРМА НА АНГИНА ПЕКТОРИС С 
ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ “  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА  
 
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: I20.0, I20.1, I20.9, I21.4 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 37.21, 37.23, 88.51, 88.52, 88.53, 
88.54, 88.55, 88.57, 88.72, 89.52, 90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 36.01, 36.02, 36.05, 36.06, 37.61, 
37.78, 99.19, 99.20, 99.29 
ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ: 37.22, 88.56 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 
• по кардиология III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 

„Кардиология“ 
 

ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Болни с нестабилна стенокардия или остър коронарен синдром без ST елевация: 

- акселерирала стабилна стенокардия;  
- новопоявила се стенокардия в покой. 
- остър коронарен синдром без ST елевация 
-  

 
3. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- стабилно клинично състояние 
- овладяване на основните патологични симптоми, в т.ч. липса на белези за 

миокардна исхемия в продължение на 24 часа 
- свалена превръзка, без кървене или други усложнения от пункционното 

място, налагащо болнично лечение. 
 

4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
КП „ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ С ПЕРСИСИТИРАЩА ЕЛЕВАЦИЯ НА 
ST СЕГМЕНТ С ФИБРИНОЛИТИК “  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
 
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: I21.0, I21.1, I21.2, I22.0, I22.1, I22.8 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 88.72, 89.50, 89.52, 89.61, 89.62, 
89.68, 90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 37.78, 99.10, 99.19, 99.29 

 



2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 
• по кардиология минимум I ниво на компетентност съгласно медицински 

стандарт „Кардиология“ 
• по вътрешни болести минимум I ниво на компетентност съгласно 

медицински стандарт „Вътрешни болести“ с дейност по кардиология 
минимум I ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Кардиология“ 

 
Забележка: Лечебното заведение следва да осигури непрекъснати 24-часови връзки с 
клиника/отделение по анестезия и интензивно лечение минимум II ниво на 
компетентност съгласно стандарт „ Анестезиология и интензивно лечение“, както и 
със структури извън болницата по: кардиология III ниво на компетентност, 
кардиохирургия, съдова хирургия, с цел осъществяване на максимално ефективно и 
непрекъснато лечение на пациентите. В тези случаи, достъпът на пациентите с 
остър коронарен синдром със СТ елевация до такива специализирани звена е в 
препоръчителните рамки най-много на 120 минути.  

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- болни със сигурен остър коронарен синдром (остър миокарден инфаркт) с 
персистираща ST сегмент елевация с давност до 12-я час; 

- болни със суспектен остър коронарен синдром (остър миокарден инфаркт) 
с персистираща ST сегмент елевация с давност до 12-я час; 

- болни със сигурен или суспектен остър коронарен синдром и новопоявил 
се ЛББ с давност до 12-я час; 

- пациенти с ниска сърдечна честота, водеща до хемодинамични нарушения, 
които се считат за преходни, са индицирани за временна 
кардиостимулация. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- дехоспитализира се всеки болен с миокарден инфаркт при стабилно 
клинично състояние в първите 24 часа и се насочва след предварителна 
уговорка към друго ЛЗБП за спешна коронарна ангиография и 
реваскуларизация.  

- при хемодинамична нестабилност и рискове от транспорта в първите 24 
часа се предприема клинична стабилизация на пациента, лечение на 
усложненията и индивидуална преценка за изписване и насочване към 
друго ЛЗБП за коронарна ангиография и реваскуларизация. 

 
5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 

КП „ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ С ПЕРСИСИТИРАЩА ЕЛЕВАЦИЯ НА 
ST СЕГМЕНТ С ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ “  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА  
 
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: I21.0, I21.1, I21.2, I22.0, I22.1, 
I22.8, R57.0 

 



1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 37.21, 37.23, 88.51, 88.52, 88.53, 
88.54, 88.55, 88.57, 88.72, 89.50, 89.52, 89.61, 89.62, 89.68, 90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 36.01, 36.02, 36.05, 36.06, 37.61, 
37.78, 99.19, 99.20, 99.29 
ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ: 37.22, 88.56 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 
• по кардиология III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 

„Кардиология“ 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1 Необходимост от първична перкуртанна транслуменна коронарна 

алопластика при: 
- болни със сигурен или суспектен остър коронарен синдром (остър 
миокарден инфаркт) с персистираща ST сегмент елевация до 12-я час; 

- болни със сигурен или суспектен остър коронарен синдром и новопоявил 
се ЛББ до 12-я час; 

- кардиогенен шок с приложение на ИАБП до 36-я час от началото на 
миокардния инфаркт; 

- пациенти със сигурен или суспектен остър коронарен синдром (остър 
миокарден инфаркт) с персистираща ST сегмент елевация до 12-я час и 
контраиндикации за тромболиза; 

- пациенти със сигурен остър коронарен синдром с перситираща ST сегмент 
елевация, диагностициран между 3-я и 12-я час от началото на болката и 
възможност за транспорт до интервенционална лаборатория до 90 минути; 

- индицирани за приложение на временна кардиостимулация са пациенти с 
брадикардия, водеща до хемодинамични нарушения, които се считат за 
преходни; 

- индицирани за приложение на ИНХИБИТОРИ на GP ІІ b- ІІІ а ІІ са 
пациенти с остра коронарна тромбоза. 

3.2 Необходимост от непървична перкуртанна транслуменна коронарна 
алопластика при: 
- пациенти с ОМИ с ST елевация след тромболиза с рекурентна миокардна 
исхемия (клинична картина и/или динамични промени в SТ сегмента) до 
48-я час; 

- пациенти с ОМИ с ST елевация с рекурентна миокардна исхемия (клинична 
картина и/или динамични промени в SТ сегмента) в рамките на болничния 
престой; 

- пациенти с  ОМИ с ST елевация след тромболиза и систолна ЛК  
дисфункция – ФИ под 40 %. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- стабилно клинично състояние 
- овладяване на основните патологични симптоми, в т.ч. липса на белези за 
миокардна исхемия в продължение на 24 часа 

- свалена превръзка, без кървене или други усложнения от пункционното 
място, налагащо болнично лечение. 

 
5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 



- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  



-  
КП „ОСТРА И ИЗОСТРЕНА ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ 
БЕЗ МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ “  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА  
 
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: I05.0, I05.1, I05.2, I06.0, I06.1, 

I06.2, I08.0, I09.9, I11.0, I13.0, I13.2, I25.3, I25.9, I27.0, I27.1 I27.8, I27.9, I28.8, I31.0, 
I31.1, I34.0, I34.1, I34.2, I35.0, I35.1, I35.2, I36.0, I36.1, I36.2, I37.0, I37.1, I37.2, I42.0, 
I42.1, I42.2, I42.3, I42.4, I42.5, I42.6, I50.0, I50.1, I97.0, I97.1, Q20.0, Q20.1, Q20.2, Q20.3, 
Q20.4, Q20.5, Q21.0, Q21.1, Q21.2, Q21.3, Q21.4, Q22.0, Q22.1, Q22.2, Q22.4, Q22.5, 
Q22.8, Q23.0, Q23.1, Q23.2, Q23.3, Q24.3, Q24.4, Q24.5, Q25.0, Q25.1, Q25.2, Q25.3, 
Q25.4 

 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.44, 88.72, 89.52, 90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ:  99.29 
  

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 
• по кардиология минимум I ниво на компетентност съгласно медицински 

стандарт „Кардиология“ 
• по вътрешни болести минимум I ниво на компетентност съгласно 

медицински стандарт „Вътрешни болести“ с дейност по кардиология 
минимум I ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Кардиология“ 

 
Забележка: Лечебното заведение следва да осигури непрекъснати 24-часови връзки с 
клиника/отделение по анестезия и интензивно лечение минимум II ниво на 
компетентност съгласно стандарт „ Анестезиология и интензивно лечение“, както и 
със структури извън болницата по: кардиология III ниво на компетентност, 
кардиохирургия, съдова хирургия, с цел осъществяване на максимално ефективно и 
непрекъснато лечение на пациентите.  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- Хронична СН ІІІ и ІV функционален клас по NYHA, нелекувана до 
момента или неповлияваща се от прилаганата в амбулаторни условия 
терапия, удостоверена с приложена в ИЗ съответна медицинска 
документация.  

- Пациенти с остра сърдечна недостатъчност II и III клас по Кillip.  
- Всички пациенти с остра или изострена хронична СН на възраст под 18 
години. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- подобряване на функционалния клас и/или овладяване на симптоматиката; 
- оптимизирана терапия. 

 
5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  



 

КП „ОСТРА И ИЗОСТРЕНА ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ III 
И IV ФУНКЦИОНАЛЕН КЛАС С МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ“  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
 
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: I05.0, I05.1, I05.2, I06.0, I06.1, 

I06.2, I08.0, I09.9, I11.0, I13.0, I13.2, I25.3, I25.9, I27.0, I27.1, I27.8, I27.9, I28.8, I31.0, 
I31.1, I34.0, I34.1, I34.2, I35.0, I35.1, I35.2, I36.0, I36.1, I36.2, I37.0, I37.1, I37.2 I42.0, 
I42.1, I42.2, I42.3, I42.4, I42.5, I50.0, I50.1, I97.0, I97.1, Q20.0, Q20.1, Q20.2, Q20.3, 
Q20.4, Q20.5, Q21.0, Q21.1, Q21.2, Q21.3, Q21.4, Q22.0, Q22.1 Q22.2, Q22.4, Q22.5, 
Q22.8, Q23.0, Q23.1, Q23.2, Q23.3, Q24.3, Q24.4, Q24.5, Q25.0, Q25.1, Q25.2, Q25.3, 
Q25.4, I26.0 

 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.44, 88.72, 89.52, 90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 93.90, 96.70, 96.71, 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• по кардиология минимум II ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Кардиология“ 
или 

• по педиатрия или детска кардиология II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Педиатрия“ 

 
Забележка: Лечебното заведение следва да осигури непрекъснати 24-часови връзки с 
клиника/отделение по анестезия и интензивно лечение минимум II ниво на 
компетентност съгласно стандарт „ Анестезиология и интензивно лечение“, 
неинвазивна диагностика (ехокардиография, велоергометрия, холтер), както и със 
структури извън болницата по: кардиология III ниво на компетентност, 
кардиохирургия, съдова хирургия, с цел осъществяване на максимално ефективно и 
непрекъснато лечение на пациентите.  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- хронична сърдечна недостатъчност ІІІ и ІV функционален клас по NYHA, 
налагаща механична вентилация.  

- остра сърдечна недостатъчност – белодробен оток, налагаща механична 
вентилация; 

- болни с тежки придружаващи заболявания, включително инфекции на 
дихателната система, обострящи сърдечната недостатъчност и 
необходимост от приложение на механична вентилация. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- подобряване на функционалния клас и/или овладяване на симптоматиката; 
 

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  



 

КП „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ “  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
 
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: B37.6, I33.0, I39.0*, I39.1*, I39.2* 

I39.3*, I39.4*, I39.8* 
 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 88.72, 90.53, 90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.21, 99.29 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 
• по кардиология минимум II ниво на компетентност съгласно медицински 

стандарт „Кардиология“ 
или 

• по педиатрия или детска кардиология II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Педиатрия“ 

 
Забележка: Лечебното заведение следва да осигури непрекъснати 24-часови връзки с 
клиника/отделение по анестезия и интензивно лечение минимум II ниво на 
компетентност съгласно стандарт „ Анестезиология и интензивно лечение“, 
неинвазивна диагностика (ехокардиография, велоергометрия, холтер), както и със 
структури извън болницата по: кардиология III ниво на компетентност, 
кардиохирургия, съдова хирургия, с цел осъществяване на максимално ефективно и 
непрекъснато лечение на пациентите.  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- болни с клинични, микробиологични и ехографски данни за инфекциозен 
ендокардит; 
- рецидив на заболяването след проведено оптимално лечение; 
- болни с интраоперативни данни за инфекциозен ендокардит - за 
продължаване на лечението. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- стабилна хемодинамика, с проведен контрол на хемодинамичните 
показатели, в деня преди дехоспитализацията; 
- стабилно клинично състояние. 

 
5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 

КП „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МИОКАРДА И 
ПЕРИКАРДА “  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
 
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: I30.0, I30.1, I30.8, I31.0, I31.1, 



I31.2, I31.3, I31.9, I32.0*, I32.1*, I32.8*, I40.0, I40.1, I40.8, I41.8*, I42.0, I42.1, I42.2, 
I42.3, I42.4, I42.5, I42.7 

 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.49, 88.72, 89.52, 90.43, 90.49, 
90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 37.0, 99.21, 99.22, 99.23, 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 

• по кардиология минимум II ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Кардиология“ 
или 

• по педиатрия или детска кардиология II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Педиатрия“ 

 
Забележка: Лечебното заведение следва да осигури непрекъснати 24-часови връзки с 
клиника/отделение по анестезия и интензивно лечение минимум II ниво на 
компетентност съгласно стандарт „ Анестезиология и интензивно лечение“, 
неинвазивна диагностика (ехокардиография), както и със структури (в т.ч. и извън 
болницата) по: кардиология III ниво на компетентност, кардиохирургия, съдова 
хирургия, с цел осъществяване на максимално ефективно и непрекъснато лечение на 
пациентите.  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- болни с клинични, рентгенологични и ехографски данни за перикарден 
излив; 

- болни с клинични, рентгенологични и ехографски данни за миокардит; 
- болни с клинични, рентгенологични и ехографски данни за 
кардиомиопатия (КМП); 

- рецидив на заболяването (миокардит, перикардит, КМП) след проведено 
оптимално лечение; 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- уточняване на заболяването; 
- овладяване на симптоматиката; 
- оптимизиране на системна терапия и съставяне на план за по-нататъшно 
поведение; 

- обратно развитие на клиничните, ренгенологични и/или ехографски данни, 
спрямо данните от съответната находка при хоспитализация. 

 
5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение. 

 

КП „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА РИТЪМНИ И ПРОВОДНИ 
НАРУШЕНИЯ“  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: G90.0, I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, 



I45.5, I45.6, I45.8, I45.9, I46.0, I46.1, I46.9, I47.1, I47.2, I48, I49.0, I49.5, R55 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 88.72, 89.50, 89.51, 89.52, 90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 37.78, 99.18, 99.19, 99.29, 99.60, 
99.61, 99.62, 99.63, 99.64, 99.69 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 
• по кардиология минимум I ниво на компетентност съгласно медицински 

стандарт „Кардиология“ 
или 

• по вътрешни болести минимум I ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Върешни болести“ с дейност по кардиология 
минимум I ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Кардиология“ 

• по педиатрия или детска кардиология I ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Педиатрия“ 

 
Забележка: Лечебното заведение следва да осигури възможност за непрекъснато 24-
часово интензивно лечение съгласно стандарт „ Анестезиология и интензивно 
лечение“, неинвазивна диагностика (ехокардиография, велоергометрия, холтер), както 
и със структури (в т.ч. и извън болницата) по: кардиология III ниво на 
компетентност, кардиохирургия, съдова хирургия, с цел осъществяване на максимално 
ефективно и непрекъснато лечение на пациентите.  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- пристъпно предсърдно мъждене/трептене с давност до 48 часа, с оглед 
регуларизация; 

- надкамерни пароксизмални тахикардии, предсърдно мъждене, предсърдно 
трептене, камерни тахиаритмии (без камерни екстрасистоли), АV-блок ІІ и 
ІІІ степен, синоатриален блок и синус арест, с регистрирани камерни паузи 
над 2000 мсек, както и други аритмии, които водят до хемодинамична 
нестабилност (хипотония, остра сърдечна недостатъчност - хиподебитна 
или застойна), изразена субективна симптоматика, неврологична 
симптоматика (общомозъчна или огнищна) и/или до миокардна исхемия 
и/или некроза; 

- симптоматични брадикардии и проводни нарушения (синкопи, МАС 
синдром). 

- планово кардиоверзио при предсърдно мъждене/трептене  
- за диагностично и терапевтично уточняване при често рецидивиращи 
камерни/надкамерни аритмии и симптоматични брадикардии  

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- стабилизиране на хемодинамиката; 
- възстановен синусов ритъм или нормализирана сърдечна честота при 
предсърдно мъждене/трептене; 

- овладяване на симптоматиката; 
- уточняване на терапията.  

 
5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 



- диспансерно наблюдение.  



 

КП „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ В 
ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ“  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
 
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: I10, I15.0, I15.1, I15.2, Q25.1 

 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.03, 87.49,87.73, 87.76, 88.01, 
88.45, 88.72, 88.75, 88.76, 89.14, 89.43, 89.50, 89.52, 89.61, 90.59, 92.03 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.29 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 
• по педиатрия или детска кардиология II ниво на компетентност съгласно 

медицински стандарт „Педиатрия“ 
 
Забележка: Лечебното заведение следва да осигури възможност за неинвазивна 
диагностика (ехокардиография, холтер. 

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- Хипертонична криза с рязко и внезапно покачване на артериалното 
налягане, с наличие на субективни оплаквания от главоболие, гадене, 
повръщане, зрителни нарушения, болки в сърдечната област, задух, 
нарушения в съзнанието, гърчове и кома. 

- новооткрита умерена и тежка хипертония ≥ Р95, съобразно Стойности на 
артериалното налягане (mm Hg) на базата на ръст при деца на възраст от 6 
до 15 години – за етиологично уточняване и определяне на терапевтичното 
поведение; 

- артериална хипертония (АХ) – умерена и тежка или с органни изменения – 
рефрактерна на провежданата в амбулаторни условия медикаментозна 
терапия 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- овладяване на клиничната симптоматика и оптимизиране стойностите на 
АН; 

- уточняване наличие на подлежащо заболяване; 
- определяне на хигиенно-диетичния режим и терапевтичната схема. 

 
5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
КП„ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ХИПОКСЕМИЧНИ СЪСТОЯНИЯ ПРИ 
ВРОДЕНИ СЪРДЕЧНИ МАЛФОРМАЦИИ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ 
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
 
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: Q20.0, Q20.1, Q20.2, Q20.3, Q20.4, 

Q20.5, Q20.6, Q20.8, Q21.0, Q21.1, Q21.2, Q21.3, Q21.4, Q21.8, Q22.0, Q22.1, Q22.2, 



Q22.3, Q22.4, Q22.5, Q22.6, Q22.8, Q24.0, Q24.1, Q24.2, Q24.3, Q24.4, Q24.5, Q24.6, 
Q24.8, Q25.2, Q26.2 

 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 88.72, 89.52, 89.66, 90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.18, 99.26 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
• по педиатрия или детска кардиология I ниво на компетентност съгласно 

медицински стандарт „Педиатрия“ 
 
Забележка: Лечебното заведение следва да осигури възможност за непрекъснато 24-
часово интензивно лечение съгласно стандарт „ Анестезиология и интензивно 
лечение“, неинвазивна диагностика (ехокардиография).  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- деца с цианотични ВСМ в състояние на хипоксемична криза: артериална 
хипоксемия с ацидоза (рН под 7.30, ВЕ под -5), налагащи корекция; 

- новородени с цианотични ВСМ; 
- деца с цианотични ВСМ и остро настъпили усложнения: съдово-мозъчен 
инцидент, мозъчен абсцес, венозна тромбоза. 

- деца с неоперабилни цианотични ВСМ или с невъзможност за извършване 
на радикална корекция в краен стадий на артериална хипоксемия (SаO2 под 
50%). 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- овладени остри симптоми; 
- стабилизиране на клиничното състояние;  
- коригирани отклонения от жизнените показатели; 

 
5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  
 

КП 206 „ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ СЪРДЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В 
УСЛОВИЯТА НА ЕКСТРАКОРПОРАЛНО КРЪВООБРАЩЕНИЕ. 
МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИ СЪРДЕЧНИ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЛИЦА НАД 18 
ГОДИНИ “  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 32.9, 34.09, 34.3, 35.11, 35.12, 
35.13, 35.14, 35.21, 35.22, 35.23, 35.24, 35.25, 35.26, 35.27, 35.28, 35.33, 35.42, 
35.51, 35.54, 35.61, 35.62, 35.63, 35.81, 35.82, 35.83, 35.84, 35.91, 35.92, 35.93, 
35.94, 35.95, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.16, 36.19, 36.31, 37.31, 37.32, 
37.33, 37.52, 37.54, 37.62, 37.65, 37.74, 38.45, 38.64, 38.65, 39.0, 39.21, 39.61, 
39.65, 77.31 

ИНТЕРВЕЦИОНАЛИ ПРОЦЕДУРИ: 35.52, 35.53, 35.99, 39.90 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 



- по кардиохирургия III ниво съгласно медицински стандарт „Кардиохирургия“;  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- клинични и параклинични данни за сърдечна тампонада; 
- клинични и параклинични данни за дисекация на аортата; 
- клинични и параклинични и ангиографски данни за остра исхемия на 

коронарни артерии, вкл. стволова стеноза на лявата коронарна артерия; 
- клинични и параклинични данни за исхемичен междукамерен дефект или 

руптура на стена на сърдечна кухина;  
- клинични и параклинични и ангиографски данни за настъпващ белодробен 

оток вследствие на остра клапна дисфункция; 
- клинични и параклинични и ангиографски данни за настъпващ белодробен 

оток вследствие на миокардна исхемия; 
- клинични и параклинични и ангиографски данни за протезна клапна 

дисфункция; 
- клинични и параклинични данни за травма на сърцето и големите съдове; 
- клинични и параклинични данни за белодробна тромбоемболия; 
- клинични и параклинични данни за тумор, обтуриращ сърдечни кухини и 

клапи; 
- ятрогенна лезия на коронарен съд или перфорация на сърдечна кухина; 
- остра инсуфициенция на сърдечна клапа вследствие на ендокардити; 
- бързо настъпваща сърдечна недостатъчност (за имплантиране на 

устройство подпомагащо сърдечната функция); 
- спешни състояния при вродени и придобити сърдечни малформации; 
- травми на органите на гръдния кош. 
- вродени сърдечни малформации; 
- стабилна стенокардия, доказана ангиографски; 
- придобити сърдечни пороци; 
- постинфарктна аневризма на лява камера; 
- тумори на сърцето (без хемодинамична значимост); 
- перикардити; 
- ендокардити, неподлежащи на спешна хоспитализация; 
- травми на органите на гръдния кош. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- клинични, ЕКГ, ЕхоКГ, рентгенови и лабораторни данни със задоволителни 
параметри; 

- стабилна хемодинамика; 
- първично зарастване на оперативната рана; 
- афебрилност. 
 

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 



 

КП 207.1 „ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ СЪРДЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В 
УСЛОВИЯТА НА ЕКСТРАКОРПОРАЛНО КРЪВООБРАЩЕНИЕ ПРИ ДЕЦА ОТ 
0 ДО 18 ГОДИНИ. МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИ СЪРДЕЧНИ ОПЕРАЦИИ ПРИ 
ЛИЦА ОТ 0 ДО 18 ГОДИНИ “  

 
1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 32.9, 34.09, 34.3, 35.11, 35.12, 
35.13, 35.14, 35.21, 35.22, 35.23, 35.24, 35.25, 35.26, 35.27, 35.28, 35.33, 35.42, 
35.51, 35.54, 35.61, 35.62, 35.63, 35.81, 35.82, 35.83, 35.84, 35.91, 35.92, 35.93, 
35.94, 35.95, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.16, 36.19, 36.31, 37.31, 37.32, 
37.33, 37.52, 37.54, 37.62, 37.65, 37.74, 38.45, 38.64, 38.65, 39.0, 39.21, 39.61, 
39.65, 77.31 
ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ:  35.52, 35.53, 39.90 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
- по кардиохирургия III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Кардиохирургия“; 

 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага със структура за интензивно 
лечение, ангиографска апаратура, както и с възможност за извършване на КАТ и/или 
МРТ, вирусологични, микробиологични и патологоанатомични изследвания.  

 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- клинични и параклинични данни за сърдечна тампонада; 
- клинични и параклинични данни за дисекация на аортата; 
- клинични и параклинични и ангиографски данни за настъпващ 

белодробен оток вследствие на остра клапна дисфункция; 
- клинични и параклинични и ангиографски данни за настъпващ 

белодробен оток вследствие на миокардна исхемия; 
- клинични и параклинични и ангиографски данни за протезна клапна 

дисфункция; 
- клинични и параклинични данни за травма на сърцето и големите съдове; 
- клинични и параклинични данни за белодробна тромбоемболия; 
- клинични и параклинични данни за тумор, обтуриращ сърдечни кухини и 

клапи; 
- ятрогенна лезия на коронарен съд или перфорация на сърдечна кухина; 
- остра инсуфициенция на сърдечна клапа вследствие на ендокардити; 
- бързо настъпваща сърдечна недостатъчност (за имплантиране на 

устройство подпомагащо сърдечната функция); 
- спешни състояния при вродени сърдечни малформации; 
- травми на органите на гръдния кош. 
- вродени сърдечни малформации; 
- придобити сърдечни пороци; 
- тумори на сърцето (без хемодинамична значимост); 
- перикардити; 
- ендокардити, неподлежащи на спешна хоспитализация; 
- травми на органите на гръдния кош. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- клинични, ЕКГ, ЕхоКГ, рентгенови и лабораторни данни със задоволителни 



параметри; 
- стабилна хемодинамика; 
- първично зарастване на оперативната рана; 
- афебрилност. 
 

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
Клинична пътека 207.2 „ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА ДО 1 ГОДИНА С 
КРИТИЧНИ ВРОДЕНИ СЪРДЕЧНИ МАЛФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯТА НА 
ЕКСТРАКОРПОРАЛНО КРЪВООБРАЩЕНИЕ  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.21, 
35.22, 35.23, 35.24, 35.27, 35.28, 35.81, 35.82, 35.83, 35.84, 35.92, 35.93, 35.99, 
38.34, 38.65, 39.61, 39.65, 39.95 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
- по кардиохирургия III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Кардиохирургия“; 

 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага със структура за интензивно 
лечение, ангиографска апаратура, както и с възможност за извършване на КАТ и/или 
МРТ, вирусологични, микробиологични и патологоанатомични изследвания.  

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

3.1. За непосредстнен прием: 
- клинични, параклинични и ехокардиографски данни за неовладима 

сърдечна недостатъчност или кардиогенен шок; 
- клинични, параклинични и ехокардиографски данни за неовладима 

хипоксемия; 
- клинични, параклинични и ехокардиографски данни за неовладима 

сърдечна недостатъчност и хипоксемия;  
- новородени, със зависимо от артериалния канал белодробно или системно 

кръвообръщение; 
- травми на органите на гръдния кош. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- клинични, ЕКГ, ЕхоКГ, рентгенови и лабораторни данни със задоволителни 
параметри; 

- стабилна хемодинамика; 
- първично зарастване на оперативната рана; 
- афебрилност. 
 

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 



- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
КП 208 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ КОМПЛЕКСНИ СЪРДЕЧНИ 
МАЛФОРМАЦИИ С МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ В УСЛОВИЯ НА 
ЕКСТРАКОРПОРАЛНО КРЪВООБРАЩЕНИЕ “  

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

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 32.9, 34.09, 34.3, 35.11, 35.12, 
35.13, 35.14, 35.21, 35.22, 35.23, 35.24, 35.25, 35.26, 35.27, 35.28, 35.33, 35.42, 
35.51, 35.53, 35.54, 35.60, 35.61, 35.62, 35.63, 35.81, 35.82, 35.83, 35.84, 35.91, 
35.92, 35.93, 35.94, 35.95, 35.98, 35.99, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 37.11, 37.33, 
37.52, 37.54, 37.61, 37.62, 37.65, 37.74, 38.04, 38.12, 38.18, 38.34, 38.45, 38.64, 
38.65, 39.52, 39.61, 39.65, 77.31, 99.21 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
- по кардиохирургия III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Кардиохирургия“; 

 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага със структура за интензивно 
лечение, ангиографска апаратура, както и с възможност за извършване неинвазивна 
диагностика – (ехокардиография, велоергометрия, холтер мониториране), КАТ или 
МРТ, вирусологични, микробиологични и патологоанатомични изследвания.  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- спешни състояния при вродени сърдечни малформации; 
- дисекираща аневризма на аортата; 
- спешни състояния при придобити сърдечни малформации; 
- ендокардити; 
- руптура на папиларен мускул; 
- исхемична болест на сърцето и усложненията й; 
- тумори; 
- травматични наранявания на сърцето, перикарда и други органи на 

гръдния кош. 
- вродени сърдечни малформации; 
- придобити сърдечни пороци; 
- тотално аномално вливане на белодробните вени; 
- комплексна транспозиция на големите артерии; 
- прекъсната аортна дъга; 
- хипопластично сърце; 
- поливаскуларни пациенти, изискващи комбинирани сърдечно съдови 

операции. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- клинични, ЕКГ, ЕхоКГ, рентгенови и лабораторни данни със задоволителни 

параметри; 
- стабилна хемодинамика; 
- първично зарастване на оперативната рана; 
- афебрилност. 
 

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 



- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
КП 209 „ПОЛИОРГАННА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, РАЗВИЛА СЕ СЛЕД 
СЪРДЕЧНА ОПЕРАЦИЯ И ИЗИСКВАЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ“  

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

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 32.9, 34.09, 34.3, 34.79, 35.11, 
35.12, 35.13, 35.14, 35.21, 35.22, 35.23, 35.24, 35.25, 35.26, 35.27, 35.28, 35.33, 
35.42, 35.51, 35.53, 35.54, 35.60, 35.61, 35.62, 35.63, 35.81, 35.82, 35.83, 35.84, 
35.91, 35.92, 35.93, 35.94, 35.95, 35.98, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 37.10, 37.11, 
37.33, 37.52, 37.54, 37.61, 37.62, 37.65, 37.74, 38.04, 38.12, 38.18, 38.34, 38.45, 
38.64, 38.65, 39.52, 39.61, 39.65, 39.95, 77.31, 96.70, 99.21, 99.29, 99.60 
ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ: 35.99 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
- по кардиохирургия III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Кардиохирургия“; 

 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага със структура за интензивно 
лечение, ангиографска апаратура, както и с възможност за извършване неинвазивна 
диагностика – (ехокардиография, велоергометрия, холтер мониториране), КАТ или 
МРТ, вирусологични, микробиологични и патологоанатомични изследвания.  

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Наличие на поне две от следните състояния, настъпили непосредствено след 

сърдечна операция: 
- Сърдечна недостатъчност, изискваща прилагането на механично подпомагащи 

устройства – контрапулсатор и други подпомагащи сърцето системи. 
- Дихателна недостатъчност, изискваща продължителна механични вентилация с 

продължителност над 72 часа. 
- Бъбречна недостатъчност, изискваща хемофилтрация и/или хемодиализа, 

доказана документално и отразена в ИЗ. 
- Кръвни и дълбоки раневи инфекции – медиастинит, сепсис (доказан с 

хемокултура) и др.  
- Общомозъчна и/или отпадна неврологична симптоматика, доказана 

документално и отразена в ИЗ. 
- Пациенти с особено висок риск, развили полиорганна недостатъчност след 

транскатетърно имплантиране на аортна клапна протеза. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- клинични, ЕКГ, ЕхоКГ, рентгенови и лабораторни данни със задоволителни 

параметри; 
- стабилна хемодинамика; 
- първично зарастване на оперативната рана; 
- афебрилност. 
 

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 



- диспансерно наблюдение. 



 
Клинична пътека 210 „ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА 
СЪРЦЕТО, БЕЗ ЕКСТРАКОРПОРАЛНО КРЪВООБРАЩЕНИЕ, ПРИ ЛИЦА 
НАД 18 ГОДИНИ“  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 34.09, 34.79, 37.0, 37.12, 37.31, 
37.33, 37.74, 38.34, 38.85, 39.0, 39.21, 39.23, 39.56, 39.57, 39.58, 39.59, 39.91, 77.31 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
- по кардиохирургия III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Кардиохирургия“; 

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага със структура за интензивно 
лечение, ангиографска апаратура, както и с възможност за извършване неинвазивна 
диагностика – (ехокардиография, велоергометрия, холтер мониториране), КАТ или 
МРТ, вирусологични, микробиологични и патологоанатомични изследвания. 
  

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- След амбулаторно ЕхоКГ уточняване на диагнозата (случай на необходимост от  

ангиография, то тя се провежда в клинични условия) при: 
- персистиращ артериален канал - белодробна хиперволемия и чести 

белодробни инфекции; 
- коарктация на аортата – разлика в пулсациите на горни и долни крайници; 

брахицефална хипертония и сърдечна недостатъчност; 
- цианотични и комплексни ВСМ с намален белодробен кръвоток – 

артериална хипоксемия и хипоксемични кризи(помощни анастомозиращи 
операции); 

- ацианотични и комплексни ВСМ с увеличен белодробен кръвоток – 
неовладима сърдечна недостатъчност (помощни операции за намаляване 
на белодробния кръвоток); 

- всички състояния след операция, както и други заболявания, водещи до 
перикарден излив с притискане на сърцето; 

- дехисценция на стернума, медиастинит и други състояния, налагащи 
оперативно възстановяване на гръдната стена; 

- лезии на интраторакални съдове. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- постигане на стабилна хемодинамика; 
- раните са добре зараснали; 
- ритъмните и проводни нарушения са под контрол; 
- липса на белодробна инфекция; 
- траен афебрилитет. 
 

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
 
 



 
КП 211 „ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪРЦЕТО, БЕЗ 
ЕКСТРАКОРПОРАЛНО КРЪВООБРАЩЕНИЕ, ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ “  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 34.09, 34.79, 37.0, 37.12, 37.31, 37.33, 
37.74, 38.34, 38.85, 39.0, 39.21, 39.23, 39.56, 39.57, 39.58, 39.59, 39.91, 77.31 
 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 

- по кардиохирургия III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Кардиохирургия“; 

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага със структура за интензивно 
лечение, ангиографска апаратура, както и с възможност за извършване неинвазивна 
диагностика – (ехокардиография, велоергометрия, холтер мониториране), КАТ или 
МРТ, вирусологични, микробиологични и патологоанатомични изследвания. 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- След амбулаторно ЕхоКГ уточняване на диагнозата (случай на необходимост от  

ангиография, то тя се провежда в клинични условия) при: 
- при персистиращ артериален канал - белодробна хиперволемия и чести 

белодробни инфекции; 
- при коарктация на аортата – разлика в пулсациите на горни и долни 

крайници; брахицефална хипертония и сърдечна недостатъчност; 
- при цианотични и комплексни ВСМ с намален белодробен кръвоток – 

артериална хипоксемия и хипоксемични кризи(помощни анастомозиращи 
операции); 

- при ацианотични и комплексни ВСМ с увеличен белодробен кръвоток – 
неовладима сърдечна недостатъчност (помощни операции за намаляване на 
белодробния кръвоток); 

- всички състояния след сърдечна операция, както и други заболявания, 
водещи до перикарден излив с притискане на сърцето; 

- дехисценция на стернума, медиастинит и други състояния, налагащи 
оперативно възстановяване на гръдната стена. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- постигане на стабилна хемодинамика; 
- детето е добре захранено; 
- раните са добре зараснали; 
- ритъмните и проводни нарушения са под контрол; 
- липса на белодробна инфекция; 
- траен афебрилитет. 
 

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
 
 
 



 
КП 190 „ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА АБДОМИНАЛНА АОРТА, ДОЛНА 
ПРАЗНА ВЕНА И КЛОНОВЕТЕ ИМ “  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 00.55, 38.04, 38.07, 38.14, 38.16, 38.34, 
38.36, 38.37, 38.44, 38.46, 39.24, 39.25, 39.26, 39.31, 39.32, 39.50, 39.54, 39.56, 39.57, 
39.59, 39.71, 39.79, 39.90 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
- По съдова хирургия ІII ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт 

по „Съдова хирургия” 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1. За непосредствен прием 

- симптоматична аневризма, заплашваща руптура или руптурирала аневризма - 
хоспитализира се и се оперира по спешност или с отложена спешност; 

- ХАНК с критична исхемия. Случаите, които се налага да бъдат приети до 48 
часа, са: болни с постоянна силна болка, която се копира само от наркотични 
аналгетици, както и пациенти с инфекция на стъпалото, развила се при гангрена или 
рана, т. е. тези пациенти, на които жизнеността на крайника е в непосредствена 
опасност; 

- остро настъпила оклузия на висцералните артерии или бифуркацията на аортата. 
- установена аневризма в аорто-илиачния сегмент; 
3.1. Индикации при които се допуска планов прием: 

- ХАНК, като резултат на периферна ангиопатия - болка при ходене (клаудикационна), 
нощна или постоянна, в мускулите, стъпалото и/или пръстите на болния крайник. 
ОП/ДП - при някои състояния (ХАНК I -ви и II -ри стадий) 
- вродени и придобити съдови малформации без функционални нарушения 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- зараснала оперативна рана, или зарастваща първично; 
- липса на фебрилитет; 
- раздвижван активно пациент; 
- дадени препоръки за хигиенно – диетичен режим (ХДР). 
 

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
КП 191 „ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНА СЪДОВА 
НЕДОСТАТЪЧНОСТ ВЪВ ФЕМОРО-ПОПЛИТЕАЛНИЯ И АКСИЛО-
БРАХИАЛНИЯ СЕГМЕНТ “  

 
1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 00.55, 38.13, 38.18, 38.33, 38.38, 38.39, 
38.43, 38.48, 38.49, 39.29, 39.50, 39.53, 39.56, 39.57, 39.59, 39.79, 39.90 

 



 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
- По съдова хирургия минимум ІI ниво на компетентност, съгласно медицински 

стандарт „Съдова хирургия” 
- По хирургия минимум II ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 

„ Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“ 
с дейност по съдова хирургия минимум ІI ниво на компетентност, съгласно 
медицински стандарт „Съдова хирургия” 

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

3.1. За непосредствен прием 
- Установена аневризма във феморалния или поплитеален сегмент 
- болни, имащи нощна болка и/или гангрена или незаздравяваща рана, 
- болни, при които са изчерпани стандартните възможности за конструиране на 

постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа, и се налага извършване на 
шънт с имплантиране на съдова протеза. 

- болни с ХАНК и клаудикацио до 100м. без постоянна болка и рана (гангрена) 
3.2. Индикации при които се допуска планов прием: 

- ХАНК, като резултат на периферна ангиопатия - болка при ходене 
(клаудикационна), нощна или постоянна, в мускулите, стъпалото и/или 
пръстите на болния крайник. ОП/ДП - при някои състояния (ХАНК I -ви и II -
ри стадий) 

- вродени и придобити съдови малформации без функционални нарушения 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- зараснала оперативна рана, или зарастваща първично; 
- липса на фебрилитет; 
- раздвижен активно пациент; 
- дадени препоръки за хигиенно-диетичен режим (ХДР). 
 

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
КП 192 „ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА КЛОНОВЕ НА АОРТНАТА ДЪГА “  

 
1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 38.04, 38.05, 38.12, 38.15, 38.35, 38.42, 
38.43, 38.45, 39.22, 39.50, 39.53, 39.57, 39.58, 39.72, 39.8, 39.90 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
- По съдова хирургия ІII ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт 

„Съдова хирургия” 
или 

- По кардиохирургия III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „ 
Кардиохирургия“  

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 



- остро настъпила оклузия или руптура на клоновете на аортната дъга. 
- запушване и стеноза на предмозъчните артерии;  
- преходна мозъчна исхемия. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- гладък следоперативен период след КЕ или перкутанна транслуменна 
ангиопластика (ПТА)без прояви на централно – мозъчен дефицит; 

- първично заздравяваща неусложнена оперативна рана; 
- ранно раздвижване на пациента с оглед профилактика на следоперативни 

усложнения; 
- доплер - сонографски данни за ефективна реваскуларизация на каротидните 

съдове. 
 

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 

КП 193 „СПЕШНИ ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ БЕЗ СЪДОВА 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИ БОЛНИ СЪС СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
(ТРОМБЕКТОМИИ, ЕМБОЛЕКТОМИИ, АМПУТАЦИИ И 
СИМПАТЕКТОМИИ)“  

 
1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 05.23, 05.25, 05.29, 38.03, 38.08, 38.09, 
77.91, 84.00, 84.04, 84.05, 84.06, 84.07, 84.08, 84.09, 84.10, 84.12, 84.13, 84.15, 84.16, 
84.17 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
- По съдова хирургия минимум ІI ниво на компетентност, съгласно медицински 

стандарт „Съдова хирургия” 
- По хирургия минимум II ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 

„ Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“ 
с дейност по съдова хирургия минимум ІI ниво на компетентност, съгласно 
медицински стандарт „Съдова хирургия” 

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- болни с остро настъпила оклузия на артериален съд на горните и долните 

крайници в резултат на емболия от сърдечен, аортен или друг произход, остро 
настъпила тромбоза на артериален съд или на съдова протеза, травматична 
лезия, ятрогенна лезия или компресия от хематом или др., потърсили лекарска 
помощ непосредствено след инцидента. 

Забележка: Спешната хоспитализация и операция следва да се осъществи до 6 часа 
след инцидента. След извършена съдова реконструкция и последваща ретромбоза, 
преценена като непозволяваща нова съдова интервенция, при декомпенсирана исхемия 
на крайника пациентът подлежи на ампутация. При пациенти с остра или хронична 
артериална оклузия, неподлежащи на артериална реконструкция, подлежат на 
първична ампутация в структура по ортопедия и травматология. 



 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- първично заздравяваща неусложнена оперативна рана; 
- ранно раздвижване на пациента с оглед профилактика на следоперативни 

усложнения. Контролен доплер. 
 

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 

КП 194 „КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СЪДОВА НЕДОСТАТЪЧНОСТ “  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: E14.5, I70.0, I70.2, I70.8, I73.1, I74.0, I74.1, 
I74.2, I74.3, I74.5, I80.2, I82.1, I82.2, I82.3, I82.8, I87.0, I87.1, M31.4, T82.8 
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 88.42, 88.44, 88.47, 88.48, 88.49, 
88.76, 88.77, 90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.10, 99.19, 99.21, 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
- По съдова хирургия минимум ІI ниво на компетентност, съгласно медицински 

стандарт „Съдова хирургия” 
- По хирургия минимум II ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 

„Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“ с дейност по съдова хирургия минимум ІI ниво на компетентност, 
съгласно медицински стандарт „Съдова хирургия” 

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

3.1. За непосредствен прием 
- Пациенти с артериална съдова недостатъчност на крайниците, подлежащи на 

основно неоперативно лечение: 
- ХАНК-ІІБст., клаудикацио под 100м, ASBI < 0,5, хоспитализацията се извърша 

до 30 дни след консултацията на съдов хирург. 
- ХАНК-ІІІст. при болни с постоянна болка, ASBI < 0,5, хоспитализацията се 

извършва от 24ч. до 10 дни след консултацията на съдов хирург според състоянието на 
пациента и необходимостта от постоянни болкоуспокояващи. 

- ХАНК-ІVст. с некрози и разязвявания, ASBI < 0,5, хоспитализацията се 
извършва от 24ч. до 10 дни след консултация със съдов хирург според състоянието на 
пациента и необходимостта от болкоуспокояващи. 

- ХАН на горни крайници-ІІ-ІVст. (редукция на систоличното налягане и индекс 
на исхемична умора < 0,5, до некрози и разязвявания). 
- Пациенти с венозна недостатъчност на крайниците: 

- остра венозна недостатъчност- ДВТ 
- усложнена ДВТ (проксимална, с висок ембологенен риск, флегмазия церулея, 

алба доленс); при пациенти с необходимост за фибринолиза или извършване на 



диагностична флебография, КТ или MРT, бременни или пациенти с висок хеморагичен 
риск. 

- хронична венозна недостатъчност с клинични симптоми в ІV, V и VІ клиничен 
стадий: с постоянен оток на крайника, прекарана или активна в момента венозна 
улцерация. 

3.2. Индикации при които се допуска планов прием: 
- хронична венозна недостатъчност. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Извършва се след овладяване на симптоматиката, оптимизиране на терапията и 

уточняване на последващото лечение - хирургично или неоперативно. 
 

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
Клинична пътека 195 „КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ С 
ПРОСТАГЛАНДИНОВИ /ПРОСТАЦИКЛИНОВИ ДЕРИВАТИ ПРИ СЪДОВА 
НЕДОСТАТЪЧНОСТ “  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: E14.5, I70.0, I70.2, I70.8, I73.1, I74.0, 
I74.1, I74.2, I74.3, I74.5, M31.4, T82.8 
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 88.42, 88.44, 88.47, 88.48, 88.49, 
88.76, 88.77 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
- По съдова хирургия минимум ІI ниво на компетентност, съгласно медицински 

стандарт „Съдова хирургия” 
- По хирургия минимум II ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 

„Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“ с дейност по съдова хирургия минимум ІI ниво на компетентност, 
съгласно медицински стандарт „Съдова хирургия” 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- ХАНК ІІІ степен - болни с постоянна болка, ABI < 0,5  
- ХАНК ІV степен с некрози и разязвявания, ABI < 0,5  
- ХАНК на горни крайници ІІІ – ІV степен (редукция на систоличното налягане и 
индекс на исхемична умора < 0,5 до некрози и разязвявания); 
- ХАНК на горни крайници – ІІ – ІV степен (редукция на систоличното налягане и 
индекс на исхемична умора < 0,5 до некрози и разязвявания). 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Извършва се след овладяване на симптоматиката, оптимизиране на терапията и 

уточняване на последващото лечение - хирургично или неоперативно. 
 



5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
КП 196 „ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ВАРИКОЗНА БОЛЕСТ И 
УСЛОЖНЕНИЯТА 6 “  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 38.09, 38.59, 39.79 
 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 

- по съдова хируругия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“;  
- по хируругия минимум II 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 със структура за интензивно 
лечение; ангиографска апаратура или КАТ или МРТ; както и с възможност за 
извършване на доплерово изследване, микробиологични и патологоанатомични 
изследвания.  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1. За непосредствен прием: 

- асцендиращ повърхностен тромбофлебит на вена сафена магна или вена сафена 
парва; 

- тромбофлебит на перфорантни вени; 
- повърхностен тромбофлебит с друга локализация. 

3.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 
- хронична венозна недостатъчност ІІ – VІ степен по класификацията CEAP. 

 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- зараснала оперативна рана или зарастваща; 
- липса на фебрилитет; 
- раздвижване и насочена рехабилитационна програма. 
 

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
 


