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Списък на лечебните заведения, които се субсидират извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, с цел 

устойчивост за осигуряване на медицински дейности и специализирани грижи, предоставяни на определени лица по 

проекти и програми по списъка, съгласно приложение № 6 от Наредба за медицинските дейности извън обхвата на 

задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения и за 

критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения, финансирани със средства от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове или от други международни финансови институции и донори 

 

наименование на лечебното 

заведение 
град област 

диагностика, лечение и специализирани грижи за деца с висок медицински риск – 

деца с увреждания и потребност от постоянни медицински грижи, настанени в 

център за настаняване от семеен тип, разкрит в рамките на проект „Посока: 

семейство“ за 

първоначална 

оценка на 

здравното 

състояние на 

настанените деца 

периодична 

оценка на 

здравното 

състояние на 

настанените деца 

минимум веднъж 

седмично 

участие 

в 

изготвя

не и 

актуали

зиране 

на план 

на 

медици

нските 

грижи 

осъществяван

е на спешна 

консултативн

а помощ, 

диагностика и 

лечение 

съдействие за 

превеждане в 

лечебни 

заведения при 

необходимост 

от диагностика 

и лечение в 

структури с по-

високо ниво на 

компетентност 

1. МБАЛ „д-р Т. Венкова“ АД Габрово Габрово      

2.  МБАЛ „д-р Ст. Илиев“ АД Монтана Монтана      

3. МБАЛ „Пазарджик“ АД Пазарджик Пазарджик      

4. МБАЛ „Р. Ангелова“ АД Перник Перник      

5. УМБАЛ „Пловдив“ АД Пловдив Пловдив      

6. УМБАЛ „Канев“ АД Русе Русе      

7. СБАЛДБ „проф. Ив. Митев“ 

ЕАД 
София София   

   

8. МБАЛ „Търговище“ АД Търговище Търговище      
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Списък на лечебните заведения, които се финансират за дневна психорехабилитационна програма за жени, 

оперирани от рак на млечната жлеза 

 наименование на лечебното заведение град област 

1. „Специализирани болници за рехабилитация – Национален 

комплекс“ ЕАД в: 

София София (столица) 

филиал Баня, Карловско с. Баня Пловдив 

филиал Хисаря Хисаря Пловдив 

филиал Банкя Банкя София (столица) 

2. „Национална специализирана болница за физикална терапия и 

рехабилитация 
София София (столица) 


