
Дейността се заплаща съгласно кодове 01, 02, 03, 06, 08, 20 и следващи от Приложение № 3 

към чл.29в от Тарифа за таксите: 

01 Изготвяне на становище за радиологична апаратура 

по документи 

 

 

01.01  

Становище за съответствие на техническите 

характеристики на рентгенов апарат с нормативните 

изисквания  

60,00 

01.02  Проверка и съгласуване на програма за здравен 

скрининг с използване на йонизиращи лъчения  

69,00 

 

01.03  

Проверка и съгласуване на програма за контрол на 

качеството на радиологична уредба  

60,00 

02 Изпитване и изготвяне на експертиза за съответствие 

на апаратура за рентгенова диагностика с физико-

техническите изисквания по Наредба № 30 от 2005 г. 

за условията и реда за осигуряване защита на лицата 

при медицинско облъчване (ДВ, бр. 91 от 2005 г.) 

 

02.01 Еднократно пълно изпитване на уредба за 

рентгенография без експономат  

250,00 

02.02 Еднократно пълно изпитване на уредба за 

рентгенография с експономат  

300,00 

02.03  Еднократно пълно изпитване на уредба за 

рентгеноскопия  

300,00 

02.04 Еднократно пълно изпитване на ангиографска уредба  500,00 

02.05 Еднократно пълно изпитване на уредба за 

рентгеноскопия и графия с експономат  

500,00 

02.06 Еднократно пълно изпитване на компютъртомографска 

уредба  

600,00 

02.07 Еднократно пълно изпитване на уредба за мамография  500,00 

02.08 Еднократно пълно изпитване на уредба за мамография за 

скрининг  

700,00 

02.09 Еднократно пълно изпитване на дентална уредба за 

секторни графии  

200,00 

02.10 Еднократно пълно изпитване на дентална уредба за 

ортопантомографии  

250,00 

02.11  Еднократно пълно изпитване на уредба за рентгенова 

остеодензитометрия DXA  

250,00 

02.12 Еднократно пълно изпитване на негативоскоп  50,00 

02.13 Изготвяне на програма за контрол на качеството за една 

рентгенова уредба  

30,00 

02.14 Повторно изпитване на рентгенова уредба за проверка 

на възпроизводимостта  

70,00 

03 Проверка на вградено в рентгенов апарат средство за 

измерване дозата на пациента 

 

03.01 Проверка на вграден дозиметър за произведение керма-

площ (КАП-метър)  

60,00 

03.02 Проверка на дозата в референтната точка в 

интервенционалната радиология  

55,00 

03.03 Измерване на компютъртомографски индекс на дозата 120,00 



(CTDI) във фантоми за глава и тяло  

06.02 Медицински рентгенов апарат  

06.02.01 с анодно напрежение до 75 kV за 1 бр. апарат  107,00 

06.02.02 с анодно напрежение над 75 kV за 1 бр. апарат  155,00 

06.03 Рентгенов кабинет с една рентгенова уредба  191,00 

06.04 Рентгеново отделение с два и повече рентгенови 

кабинета, за 1 брой рентгенова уредба  

308,00 

08.03  Медицински рентгенов апарат  

08.03.01 с анодно напрежение до 75 kV  112,00 

08.03.02 с анодно напрежение над 75 kV  143,00 

08.04 Рентгенов кабинет с една рентгенова уредба  191,00 

08.05  Рентгеново отделение с два и повече рентгенови 

кабинета, за един брой рентгенова уредба  

384,00 

20 Определяне на типични диагностични дози при 

рентгенови изследвания 

 

20.01 Рентгенова графия - един вид изследване (проекция)  50,00 

20.02  Мамография с фантом  50,00 

20.03 Компютърна томография с фантом - за един вид 

изследване  

100,00 

20.04 Рентгенова скопия и смесени изследвания - за един вид 

изследване  

100,00 

   

   

   

 

 


