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Списък на лечебните заведения, в които ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали осъществяват правото 

си на отдих и лечение 

 

наименование на 

лечебното заведение 
град област 

прилагане на 

медицински изделия 

(изкуствени стави и 

остеосинтезни 

материали) при 

спешни оперативни 

процедури 

включващи 

оперативни 

процедури с голям и 

много голям обем и 

сложност на таза и 

долния крайник, 

областта на раменния 

пояс и горния 

крайник и при 

алопластика на 

тазобедрена и 

колянна става 

прилагане на 

медицински 

изделия (очни 

лещи и 

вискосубстанция) 

при оперативно 

отстраняване на 

катаракта 

прилагане на 

медицински 

изделия (меш 

/платно за 

пластика на 

коремна стена) 

при оперативни 

процедури при 

хернии 

прилагане на 

контраст, извън 

пакет „Образна 

диагностика” от 

пакета от 

здравни 

дейности, 

гарантиран от 

бюджета на 

НЗОК 

 

 

 

 

рехабилитация за 

лечение на 

ветераните от 

войните и 

придружител при 

нужда по 

преценка на лекар, 

и за отдих, 

профилактика и 

рехабилитация на 

военноинвалиди и 

военнопострадали 

1. МБАЛ „Благоевград“ АД Благоевград Благоевград      

2.  МБАЛ „Бургас“ АД Бургас Бургас      

3. МБАЛ „Св. Анна – 

Варна“ 

Варна Варна 
    

 

4. УМБАЛ „Св. Марина“ 

ЕАД 

Варна Варна 
    

 

5. МОБАЛ „д-р Ст. 

Черкезов“ АД 

Велико 

Търново 

Велико 

Търново 
    

 

6. МБАЛ „Св. Петка“ АД Видин Видин      

7. МБАЛ „Хр. Ботев“ АД Враца Враца      

8. МБАЛ „д-р Т. Венкова“ 

АД 

Габрово Габрово 
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Списък на лечебните заведения, в които ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали осъществяват правото 

си на отдих и лечение 

 

наименование на 

лечебното заведение 
град област 

прилагане на 

медицински изделия 

(изкуствени стави и 

остеосинтезни 

материали) при 

спешни оперативни 

процедури 

включващи 

оперативни 

процедури с голям и 

много голям обем и 

сложност на таза и 

долния крайник, 

областта на раменния 

пояс и горния 

крайник и при 

алопластика на 

тазобедрена и 

колянна става 

прилагане на 

медицински 

изделия (очни 

лещи и 

вискосубстанция) 

при оперативно 

отстраняване на 

катаракта 

 прилагане на 

медицински 

изделия (меш 

/платно за 

пластика на 

коремна стена) 

при оперативни 

процедури при 

хернии 

прилагане на 

контраст, извън 

пакет „Образна 

диагностика” от 

пакета от 

здравни 

дейности, 

гарантиран от 

бюджета на 

НЗОК 

 

 

 

 

рехабилитация за 

лечение на 

ветераните от 

войните и 

придружител при 

нужда по 

преценка на лекар, 

и за отдих, 

профилактика и 

рехабилитация на 

военноинвалиди и 

военнопострадали 

9. МБАЛ „Добрич“ АД Добрич Добрич      

10. МБАЛ „д-р Ат. 

Дафовски„ АД 
Кърджали Кърджали     

 

11. МБАЛ „д-р Н. Василиев“ 

АД 
Кюстендил Кюстендил     

 

12. МБАЛ „проф. П. 

Стоянов“ АД 
Ловеч Ловеч     

 

13. МБАЛ „Ст. Илиев“ АД Монтана Монтана      

14. МБАЛ „Пазарджик“ АД Пазарджик Пазарджик      

15. МБАЛ „Рахила 

Ангелова“ АД 

Перник Перник 
    

 

16. УМБАЛ „д-р Г. 

Странски“ ЕАД 

Плевен Плевен 
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Списък на лечебните заведения, в които ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали осъществяват правото 

си на отдих и лечение 

 

наименование на 

лечебното заведение 
град област 

прилагане на 

медицински изделия 

(изкуствени стави и 

остеосинтезни 

материали) при 

спешни оперативни 

процедури 

включващи 

оперативни 

процедури с голям и 

много голям обем и 

сложност на таза и 

долния крайник, 

областта на раменния 

пояс и горния 

крайник и при 

алопластика на 

тазобедрена и 

колянна става 

прилагане на 

медицински 

изделия (очни 

лещи и 

вискосубстанция) 

при оперативно 

отстраняване на 

катаракта 

 прилагане на 

медицински 

изделия (меш 

/платно за 

пластика на 

коремна стена) 

при оперативни 

процедури при 

хернии 

прилагане на 

контраст, извън 

пакет „Образна 

диагностика” от 

пакета от 

здравни 

дейности, 

гарантиран от 

бюджета на 

НЗОК 

 

 

 

 

рехабилитация за 

лечение на 

ветераните от 

войните и 

придружител при 

нужда по 

преценка на лекар, 

и за отдих, 

профилактика и 

рехабилитация на 

военноинвалиди и 

военнопострадали 

17. МБАЛ „Асеновград“ 

ЕООД 

Асеновград Пловдив 
    

 

18. УМБАЛ „Св. Георги“ 

ЕАД 

Пловдив Пловдив 
    

 

19. МБАЛ „Пловдив“ АД Пловдив Пловдив      

20. МБАЛ „Русе“ АД Русе Русе      

 МБАЛ „Тутракан“ 

ЕООД 
Тутракан Силистра     

 

21. МБАЛ „Силистра“ АД Силистра Силистра      

22. МБАЛ „д-р Ив. 

Селимински“ АД 
Сливен Сливен     

 

23. МБАЛ „д-р Бр. 

Шукеров“ АД 
Смолян Смолян     
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Списък на лечебните заведения, в които ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали осъществяват правото 

си на отдих и лечение 

 

наименование на 

лечебното заведение 
град област 

прилагане на 

медицински изделия 

(изкуствени стави и 

остеосинтезни 

материали) при 

спешни оперативни 

процедури 

включващи 

оперативни 

процедури с голям и 

много голям обем и 

сложност на таза и 

долния крайник, 

областта на раменния 

пояс и горния 

крайник и при 

алопластика на 

тазобедрена и 

колянна става 

прилагане на 

медицински 

изделия (очни 

лещи и 

вискосубстанция) 

при оперативно 

отстраняване на 

катаракта 

 прилагане на 

медицински 

изделия (меш 

/платно за 

пластика на 

коремна стена) 

при оперативни 

процедури при 

хернии 

прилагане на 

контраст, извън 

пакет „Образна 

диагностика” от 

пакета от 

здравни 

дейности, 

гарантиран от 

бюджета на 

НЗОК 

 

 

 

 

рехабилитация за 

лечение на 

ветераните от 

войните и 

придружител при 

нужда по 

преценка на лекар, 

и за отдих, 

профилактика и 

рехабилитация на 

военноинвалиди и 

военнопострадали 

24. УМБАЛ „Царица 

Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД 
София 

София 

(столица) 
    

 

25. УМБАЛСМ „Н. И. 

Пирогов“ ЕАД 
София 

София 

(столица) 
    

 

26. УМБАЛ 

„Александровска“ ЕАД 
София 

София 

(столица) 
    

 

27. „Университетска Първа 

МБАЛ – „Св. Йоан 

Кръстител““ ЕАД 

 

 

 

 

София 
София 

(столица) 
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Списък на лечебните заведения, в които ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали осъществяват правото 

си на отдих и лечение 

 

наименование на 

лечебното заведение 
град област 

прилагане на 

медицински изделия 

(изкуствени стави и 

остеосинтезни 

материали) при спешни 

оперативни процедури 

включващи оперативни 

процедури с голям и 

много голям обем и 

сложност на таза и 

долния крайник, 

областта на раменния 

пояс и горния крайник и 

при алопластика на 

тазобедрена и колянна 

става 

прилагане на 

медицински 

изделия (очни 

лещи и 

вискосубстанция) 

при оперативно 

отстраняване на 

катаракта 

 прилагане на 

медицински 

изделия (меш 

/платно за 

пластика на 

коремна стена) 

при оперативни 

процедури при 

хернии 

прилагане на 

контраст, извън 

пакет „Образна 

диагностика” от 

пакета от 

здравни 

дейности, 

гарантиран от 

бюджета на 

НЗОК 

 

 

 

 

рехабилитация за 

лечение на 

ветераните от 

войните и 

придружител при 

нужда по 

преценка на лекар, 

и за отдих, 

профилактика и 

рехабилитация на 

военноинвалиди и 

военнопострадали 

28. „Четвърта МБАЛ – 

София“ ЕАД 
София 

София 

(столица) 
   

  

29. МБАЛ „Св. Анна“ София 

АД 
София 

София - 

област 
    

 

30. МБАЛ „д-р Хр. 

Стамболски“ ЕООД 
Казанлък Стара Загора     

 

31.  МБАЛ „проф. Ст. 

Киркович“ АД 

Стара Загора Стара Загора   
  

 

32. МБАЛ „Търговище“ АД Търговище Търговище      

33. МБАЛ „Хасково“ АД Хасково Хасково      

34. МБАЛ „Шумен“ АД Шумен Шумен      

35. МБАЛ „Св. 

Пантелеймон“ АД 

Ямбол Ямбол 
   

  

36. „СБР-НК“ ЕАД  София София 

(столица) 
   

  

 


