
           ЗДРАВЕН ПАКЕТ „КОМПЛЕКСНА ЗДРАВНА ГРИЖА” 

            (Приложение 1 към Общите условия по застраховка “Здравна грижа”) 

Вид услуги 
Продуктово ниво - видове опции 

Лукс 

Секция І. Профилактика 

NB! Тази секция може да бъде използвана единствено под формата на „абонаментно обслужване” 

1. Провеждане на скрининг с въпроси за ранно откриване на социално-значими 

заболявания: хипертония, исхемична болест на сърцето, мозъчно-съдова болест, диабет, 

рак на шийката на матката, рак на гърдата. 
 

2. Провеждане на биохимичен скрининг за ранно откриване на диабет.  

3. Задължителни профилактични прегледи в рамките на една 

застрахователна година, включващи: 

3.1. Преглед от специалист интернист/вътрешни болести/кардиолог: 

      • анамнеза и физикално изследване от лекар-интернист/вътрешни        

болести/кардиолог; 
 

      • ръст и тегло с определяне на BMI (индекс на телесната маса);  

      • измерване на кръвно налягане (RR);  

    • електрокардиограма (ЕКГ).  

3.2.  Преглед от специалист очни болести/офталмолог:  

     • измерване на зрителната острота; определяне на цветоусещане;  

3.3. Преглед от специалист акушер-гинеколог (АГ):  

     • скрининг за рак на шийката на матката, цитонамазка;  

     • консултация за ползване на контрацептиви и предпазване от нежелана 

бременност. 
 

3.4. Преглед от специалист невролог  

4. Имунизация с цел профилактика и контрол  срещу вирусни заболявания - грип, 

хепатит В и др.* 

*(само манипулацията) 
 

5. Клинична лаборатория: 

    • пълна кръвна картина, глюкоза, СУЕ, холестерол;  

    • биохимия - креатинин, LDL холестерол, HDL триглицериди, АСАТ, АЛАТ  

    • урина - химично изследване на рН, специфично тегло, белтък, глюкоза, кетони, 

билирубин, уробилиноген, кръв, седимент; 
 

6. Ехография на млечни жлези.  

7. Ехография на простата  



8. Ехография на коремни органи.  

9. Изготвяне на препоръки за профилактика на социално-значими заболявания.  

Лимит на отговорност за едно лице за една застрахователна година Веднъж годишно 

Секция ІІ. Извънболнична медицинска помощ 

NB! Тази секция може да бъде използвана под формата на „абонаментно обслужване” и на „възстановяване на разходи”. 

Ако дадена услуга бъде използвана под формата на „възстановяване на разходи”, се прилага самоучастие в раз мер на 

10% от извършения разход.                                                                                                   

1. Първични прегледи при възникване на заболяване:  

    • лекар-специалист от всички специалности;           

    • хабилитиран специалист.  

2. Вторични прегледи от лекари-специалисти - по медицински 

показания и консултация при необходимост от второ мнение: 

     • лекар-специалист от всички специалности;  

     • хабилитиран специалист.  

3. Диспансерно наблюдение на хронично и терминално болен пациент 

4. Клинико-лабораторни изследвания, при лекарско предписание: 

     • хематологични;  

     • биохимични, микробиологични, хормонални; урина  

     • туморни маркери, имунологични, вирусологичнни, серологични, генетични  

5. Клинико-инструментални изследвания:  

     • функционални, рентгенови;  

     • ултразвукови.  

6. Високо-специализирани изследвания, назначени от лекар-специалист: 

     • Електромиография (ЕМГ); 

     • Електроенцефалография (ЕЕГ); 

     • Остеоденситометрия; 

     • EКГ Холтер мониториране; 

     • Сърдечно-съдов тест с натоварване; 

     • Непрекъснат 24-часов запис на артериално налягане; 

     • Кожно-алергично тестуване; 

     • Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори. 

до две изследвания  за застрахователна година /за 

всяка една от услугите поотделно/ 

7. Високо-специализирани рентгенови изследвания, назначени от лекар-специалист: 

     • Мамография; 

     • Хистеросалпингография, интравенозна холангиография, венозна урография; 

     • Ендоскопски, радиоизотопни, ангиографски; 

     • Компютърна томография (скенер) и ядреномагнитна резонансна     томография – 

нативни и с контрастно вещество 

до две изследвания  за застрахователна година /за 

всяка една от услугите поотделно/ 

8. Морфологични изследвания по лекарско назначение: 

     • цитологични изследвания;  



     • хистологични изследвания.  

9. Посещения на лекар или медицинска сестра в дома на болния: 

     • до 3 пъти в една застрахователна година;  

     • без ограничение на броя на посещенията.  

10. Неотложна медицинска помощ – вечер и през почивни дни 

11. Криотерапия и лазерна терапия на незлокачествени кожни тумори 

12. Манипулации в извънболнични условия за овладяване на конкретен 

здравен проблем (без консумативи):  

     • инжектиране - мускулно и венозно;  

     • превръзки на оперативна рана;  

     • сваляне на конци;  

     • поставяне на венозна система, на абокат;  

     • поставяне и премахване на гипс 

     • амбулаторни хирургични операции, включително лазерни операции (включително и 

лазерна корекция на зрението по лекарско предписание) 
 

13. Наблюдение на бременност: 

до 12 гестационна седмица или при първо посещение:   

     • преглед  - анамнеза, определяне на вероятния термин на раждане, измерване на 

ръст, тегло, пулс, артериално налягане, външна пелвиметрия;  

     • преглед  - анамнеза, определяне на вероятния термин на раждане, УЗИ, измерване 

на ръст, тегло, пулс, артериално налягане, външна пелвиметрия. 
 

до 16 гестационна седмица:  

     • УЗИ, измерване на ръст, тегло, пулс, артериално налягане, обиколка на корем, 

височина на фундуса на матката. 
 

до 20 гестационна седмица:  

     • гинекологичен статус, УЗИ, измерване на ръст, тегло, пулс, артериално налягане,  

обиколка на корем, височина на фундуса на матката. 
 

до 24 гестационна седмица: 

     • фетална морфология, измерване на ръст, тегло, пулс, артериално налягане, обиколка 

на корем, височина на фундуса на матката, сърдечни тонове на плода;  

     • фетална морфология, биохимичен скрининг, измерване на ръст, тегло, пулс, 

артериално налягане, обиколка на корем, височина на фундуса на матката, сърдечни 

тонове на плода. 
 

до 28 гестационна седмица:  

     • измерване на ръст, тегло, пулс, артериално налягане, обиколка на корем, височина 

на фундуса на матката;  



     • УЗИ, измерване на ръст, тегло, пулс, артериално налягане, обиколка на корем, 

височина на фундуса на матката. 
 

до 30 гестационна седмица: 

     • измерване на ръст, тегло, пулс, артериално налягане, обиколка на корем, височина 

на фундуса на матката; сърдечни тонове на плода;  

     • УЗИ, измерване на ръст, тегло, пулс, артериално налягане,  обиколка на корем, 

височина на фундуса на матката; сърдечни тонове на плода. 
 

до 32 гестационна седмица: 

     • УЗИ, измерване на ръст, тегло, пулс, артериално налягане, обиколка на корем, 

височина на фундуса на матката. 
 

до 34 гестационна седмица: 

     • УЗИ, измерване на ръст, тегло, пулс, артериално налягане, обиколка на корем, 

височина на фундуса на матката.   

     • УЗИ, измерване на ръст, тегло, пулс, артериално налягане,  обиколка на корем, 

височина на фундуса на матката; сърдечни тонове на плода; подготовка обменна карта. 
 

до 36 гестационна седмица: 

     • измерване на ръст, тегло, пулс, артериално налягане, обиколка на корем, височина 

на фундуса на матката;   

     • УЗИ, измерване на ръст, тегло, пулс, артериално налягане,  обиколка на корем, 

височина на фундуса на матката; сърдечни тонове на плода. 
 

до 38 гестационна седмица: 

     • УЗИ, измерване на ръст, тегло, пулс, артериално налягане, обиколка на корем, 

височина на фундуса на матката; сърдечни тонове на плода. 
 

до 40 гестационна седмица: 

     • измерване на ръст, тегло, пулс, артериално налягане, обиколка на корем, височина 

на фундуса на матката; сърдечни тонове на плода;  

     • УЗИ, измерване на ръст, тегло, пулс, артериално налягане,  обиколка на корем, 

височина на фундуса на матката; сърдечни тонове на плода. 
 

14. Медико-диагностични изследвания при наблюдение на бременност: 

     • до 12 гестационна седмица или при първо посещение: 

       - Хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, MCV, MCH;  

       - Определяне на кръвна група и Rh-фактор;  

       - Онкопрофилактична цитонамазка от женски полови органи;  

       - Изследване за сифилис;  

       - Изследване за хепатит В /НвS Ag/;  

       - Изследване за HIV (при съгласие);  



       - Микробиологично изследване на влагалищен секрет.  

    • до 24 гестационна седмица - ПКК, стерилна урина.  

    • до 32 гестационна седмица - ПКК, кръвна захар, стерилна урина.  

      • до 36 гестационна седмица - вагинален секрет - микробиологично изследване.  

15. Подготовка за планова хоспитализация: 

      • Прегледи: 

       - Интернист с ЕКГ;  

       - Алерголог и алергологичен тест.  

     • Рентгенови изследвания.  

     • Клинико-лабораторни изследвания:  

       - Хематологични;  

       - Биохимични.  

     • Микробиологични изследвания.  

     • Ехографски изследвания.  

16. Физиотерапия и рехабилитация, назначени от лекар, включително ерготеряапия: 

- кинезотерапия 

- електро-терапия 

- лазерна терапия 

- магнитна терапия 

- ултразвукова терапия 

- нагревки 

- други  

до 40 процедури за една застрахователна година 

на стойност до 1000 лева 

17. Медицинска експертиза и освидетелстване: 

     • Експертиза  и подготовка за представяне на (ЛКК) за определяне на  временна 

нетрудоспособност; 
 

     • Медицинско освидетелстване за -  шофьори на МПС - кат. В, работа,  сключване на 

брак. 
 

18. Раково отделение, лечение на рак и процедури – възстановяват се разходите, 

надвишаващи клиничните пътеки за ракови заболявания, заплащани от НЗОК.  


Лимит на отговорност за едно лице за една застрахователна година 
Без лимитно покритие с изключение на  т. 13 и 

14, където се прилага лимит в размер на  600 

лева на лице 

Секция ІІІ. Болнична медицинска помощ 

NB! Тази секция може да бъде използвана под формата на „абонаментно обслужване” и на „възстановяване на разходи”. 

Ако дадена услуга бъде използвана под формата на „възстановяване на разходи”, се прилага самоучастие в раз мер на 

10% от извършения разход                                                                                                   

1. Хоспитализация в болнични заведения: 

     • ОАРИЛ, Вътрешни болести;  



     • Педиатрично;  

     • Неврологично;  

     • Инфекциозни болести;  

     • Очни болести;  

     • УНГ;  

     • Съдова хирургия;  

     • Токсикология;  

     • АГ и патологична бременност;  

     • Урология;  

     • Хирургия, оперативни интервенции с малка и средна сложност;  

     • Ортопедия и травматология;  

     • Изгаряния;  

     • Неврохирургично;  

     • Миниинвазивна хирургия;  

     • Лапароскопска хирургия;  

     • Кардиохирургия;  

     • други; 

2. Прием и настаняване в стая с най-добри битови условия, според 

възможностите на лечебното заведение: 

     • В стая с две легла;  

     • В стая с едно легло (вкл. ВИП стая).  

3. Преглед и изготвяне на диагностично-лечебен план от: 

     • Избор на лекуващ лекар;  

     • Избор на екип.       

4. Визитация и наблюдение от: 

     • Лекуващ лекар - ежедневно;  

     • Завеждащ отделение - до два пъти седмично;  

     • Хабилитирано лице - 1 път седмично.  

     • Консултация със специалист от друго медицинско заведение. 

5. Клинико-лабораторни и инструментални изследвания в обем, включен в алгоритмите  



на клиничните пътеки. 

6. Лечение: 

    • медикаментозно;  

    • диетолечение;  

    • физиотерапия;  

    • рехабилитация и санаториално лечение  

    • хормонално;  

    • имунотерапия.  

7. Хирургични операции 

*Не се заплащат козметични и други операции, включени в Общите условия като изключения от покритие. 

    • Оперативни процедури с малък и среден обем на сложност;  

    • Оперативни процедури с голям обем на сложност;  

    • Лапароскопски операции;  

    • Неврохирургични операции;  

    • Миниинвазивна хирургия.  

8. Медицински консумативи при хирургични операции. 
 

с подлимит 

2 000 лева 

9. Избор на екип (включително при раждане), анестезия и настаняване 

10. Лекарства, анестезия, консумативи и санитарни продукти в момента през 

възстановителният период 


11. Цезарово сечение (по лекарско предписание и по желание на клиента) 

12. Разходи за придружаващи лица 

Лимит на отговорност за едно лице за една застрахователна година Безлимитно покритие 

 

Секция ІV. Здравни грижи 

NB! Тази секция може да бъде използвана под формата на „абонаментно обслужване” и на „възстановяване на разходи”. 

Ако дадена услуга бъде използвана под формата на „възстановяване на разходи”, се прилага самоучастие в раз мер на 

10% от извършения разход                                                                                                   

3. Интензивни сестрински грижи, след остро настъпили заболявания на 

сърдечно-съдовата система, мозъчни инсулти и други, застрашаващи 

живота, състояния: 

    • до 15 дни след настъпване на заболяването.  

4. Консултация с психолог по време на болнично лечение или за лечение на 

посттравматичен стрес. 
 



5. Осигуряване на наблюдение и извършване на манипулации в домашни условия до 10 

дни след хоспитализацията (по медицински предписания).       
 

6. Транспорт на болен: 

    • от дома на болния до лечебното заведение;  

    • от лечебното заведение до друго болнично заведение.  

Лимит на отговорност за едно лице за една застрахователна година 1000 лева 

 

 

Секция ІV. Лекарствени средства, превързочни материали, помощни средства, консумативи 

NB! Тази секция може да бъде използвана под формата на „възстановяване на разходи”, като се прилага самоучастие в 

размер на 10% от извършения разход                                                                                                   

1. Възстановяване на суми за лекарствени средства, вкл. хомеопатични, витамини и 

хранителни добавки предписани от лекар 
 

2. Възстановяване на суми за превързочни материали; ортопедични стелки.  

3. Възстановяване на суми за патерици, бастуни, катетри, уринатор, колекторни 

торбички, колани за херния и други 
 

4. Възстановяване на суми за очила за корекция на зрението (две стъкла без рамки) или 

за контактни лещи за корекция на зрението. 
с подлимит в размер на 200 лева 

5. Възстановяване на суми за слухов апарат, инвалидна количка, протези и ортези  

6. Превързовачни материали, контрасно вещество, спринцовки, игли, сетове за вливания, 

канюла  


7. Медицински транспорт 

8. Ваксини (противогрипни и срещу Хепатит B) или имуностимулатор (за едномесечен 

курс) – един път в застрахователната година 


Лимит за едно лице за една застрахователна година 

500/1000 лева, с изключение на стъкла за 

корекция на зрението и контактни лещи, 

където се прилага подлимит - 

200 лева 

Секция V. Дентална помощ 

NB! Тази секция може да бъде използвана под формата на „абонаментно обслужване” и на „възстановяване на разходи”. 

Ако дадена услуга бъде използвана под формата на „възстановяване на разходи”, се прилага самоучастие в размер на 

10% от извършения разход                                                                                                   

1. Преглед за снемане на зъбен статус.  

2. Диагностично изследване - секторна Рьо-графия.  

3. Диагностично изследване - панорамна Рьо-графия.  

4. Клинична орална хигиена, състояща се в почистване на зъбен камък с ултразвук, плака 

и полиране 
 

5. Лечение на кариес, включващо почистване, подложка, и обтурация (пломба) с 

амалгама или химичен композит на еднокоренов или на многокоренов зъб (млечни и 

 



постоянни). 

6. Хирургично лечение, състоящо се в екстракция на еднокоренов или многокоренов зъб 

(млечни и постоянни). 
 

7. Хирургично лечение, състоящо се в сложна екстракция (при необходимост от 

зашиване на раната). 
 

8. Орални инцизии 


9. Апикална остеотомия 
 

10. Дренаж 
 

11. Лечение на лигавицата 
 

12. Кореново лечение на  зъби - периодонтит и пулпит (почистване и запълване на  

каналите на зъба), гангрена 
 

13. Изграждане на корони - металокерамични конструкции – две изграждания за една 

застрахователна година 
 

14. Възстановяване на счупени протези, циментиране на коронки и мостове 


15. Подготовка на зъб, изграждане и поставяне на мост 


16. Безщифтово и щифтово изграждане на зъб 


17. Анестезия.  

18. Кюретация 
 

19. Спешна денталан помощ  
 

20. Физиотерапия – един курс за застрахователната година 
 

21. Медикаменти за лечение на зъби и други проблеми в устната кухина 
 

Лимит за едно лице за една застрахователна година до 500/700 лева 

 

 


