
 
 
 
 
 
 

  

 

ПЪТНА КАРТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ В  

СБР „МЕДИКА-АЛБЕНА“ 

 

Ако: 

✓ Вие сте осигурено лице за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и 

професионална болест, или получавате лична пенсия за инвалидност, удостоверена с 

актуално решение на ТЕЛК/НЕЛК; 

✓ Имате покрити дължими осигурителни вноски за период от шест последователни 

месеца, предхождащи месеца, в който ще осъществите профилактиката или 

рехабилитацията; 

✓ Страдате от заболявания на централната и периферната нервна система, на опорно-

двигателния апарат, или сте диагностицирани с професионална болест; 

✓ Получили сте направление от лекуващия си лекар, удостоверяващо заболяването, 

изискващо профилактика и рехабилитация, издадено не по-рано от 30 календарни дни 

преди датата на постъпване в болницата; 

✓ Притежавате валиден документ за самоличност; 

✓ Лечението в СБР „Медика Албена“ не е противопоказно за заболяванията от този списък   

Тогава Вие имате право на държавно финансирана 10-дневна профилактика и рехабилитация, 

с частично доплащане за хранене и такса „Резервация“ в СБР „Медика-Албена“.  

За да се възползвате от предоставената възможност трябва:  

1. Да направите резервация на телефон +359 700 12 110 или e-mail online@albena.bg, а 

след 18.04.2022 г. на телефон +359 878 123 321 и e-mail info@medica-albena.com   

2. Да получите настанително писмо от СБР „Медика-Албена“ като потвърждение за 

резервацията; 

3. Да платите такса „Резервация“ в срок до 15 дни след направената резервация; 

4. 30 дни преди датата на прием да получите медицинско направление от Вашия лекуващ 

лекар; 

5. Не по-рано от 10 дни преди датата на прием да попълните и заверите в най-близкото до 

Вас представителство на Националния осигурителен институт документ, удостоверяващ 

осигурителните Ви права. Образец можете да намерите ТУК.  При заверката представете 

Вашето настанително писмо. 

6. Да подготвите следната медицинската документация:  

o ЛАК, епикризи, изследвания, рентгенови и др. снимки, електрокардиограми и 

други документи според конкретния случай;  

o експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК само в случай, че сте лице с намалена 

работоспособност от и над 50%; 

o експертно решение за признаване на професионална болест само в случай, че 

сте лице с професионална болест; 

7. В деня на прием да представите следната документация за регистрация в СБР „Медика-

Албена“: 
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o Документ за самоличност; 

o Удостоверение от ТП на НОИ; 

o Медицинско направление от лекуващия лекар; 

o Медицинската документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно 

състояние на лицето – ЛЕК, епикризи, изследвания, рентгенови и др. снимки, 

електрокардиограми и други документи според конкретния случай; 

o Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие) – за лицата с трайно намалена 

работоспособност от и над 50%; 

o Експертно решение за признаване на професионална болест (копие) – за лицата 

с професионална болест. 

8. Да доплатите 18,00 лв. на ден за изхранване по време на престоя; 

При постъпване нашият екип от специалисти в областта на физикалната и рехабилитационната 

медицина: 

✓ Ще осъществи обстоен първоначален преглед за цялостно снемане на анамнезата на 

заболяването; 

✓ Ще изготви индивидуален план за профилактика и рехабилитация, съобразен с 

личните Ви нужди, комбинирайки целебната сила на минералната вода с апликации с 

лиманна кал, лечебен масаж и гимнастика, електротерапия, топлолечение;   

✓ Ще се погрижи за Вашия комфорт, настанявайки Ви в удобна стая, оборудвана с 

телевизор, хладилник и климатик; 

✓ Ще проследи и анализира състоянието Ви по време на 10-дневната програма; 

✓ Ще даде полезни съвети за пост-рехабилитационния период.  

Не се приемат лица със заболявания, противопоказани за провеждане на профилактика в СБР 

„Медика-Албена“. Вижте пълен списък със заболяванията ТУК  

Срещу допълнително заплащане можете да се възползвате и от множество други медицински и 

разкрасителни процедури и пакети, сред които бани с минерална вода и морски водорасли, 

етерични масла и билки; терапии с вино, с екстракти от охлюви, луксозна френска козметика 

Thalion и др. 

За информация и записвания всеки ден от 09.00 до 17.00 часа на посочените контакти: 

Телефон: +359 700 12 110   

e-mail адрес online@albena.bg   

 

След 18.04.2022 за информация и записвания, можете да се обръщате към 

колегите в СБР Медика-Албена всеки ден от 09.00 до 17.00 часа на 

посочените контакти: 

Телефон:  +359 878 123 321 

Е-mail: info@medica-albena.com 
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