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ЦЕНОРАЗПИС 

на платените медицински услуги на 

МЕДИКО - ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР “МЕДИКЪЛ АРТС” ЕООД 

СОФИЯ, УЛ. „БОРЯНА“ №24А 

Медицинска услуга  

Цените са в лева с включен ДДС 

Цена на 

медицинската 

услуга 

Основни медицински дейности 

Първична консултация, преглед и интерпретация на 

резултати от изследвания от хабилитиран специалист - 

доцент, професор 

             60,00 

 

Първична консултация, преглед и интерпретация на 

резултати от изследвания от нехабилитиран специалист 

50,00 

Вторична консултация, преглед и интерпретация на 

резултати от изследвания 

50% от стойността 

на първичната  

Консултация по документи 50,00 

Преглед от лекар без тясна специалност 30,00 

Издаване на болничен лист 30,00 

Издаване на медицинска документация - за ТЕЛК; 

протокол от ЛКК; eтапна епикриза и други 

30,00 

Общомедицински манипулации 

Инжекции – подкожни 10,00 

Инжекции – мускулни 15,00 

Инжекции – венозни 20,00 



 2 

Осигуряване на продължителен венозен достъп/поставяне 

на абокат 

30,00 

Венозна инфузия 30,00 

Оценка за наличието на кръв, белтък, захар, билирубин, 

уробилиноген в урината, чрез тест ленти 

10,00 

Изследване на кръвна захар с глюкомер 3,00 

Измерване на артериално налягане 10,00 

EКГ 15,00 

EКГ с разчитане 25,00 

Образна диагностика 

Конвенционална ехография на щитовидна жлеза 40,00 

Eхография на щитовидна жлеза + еластография              50,00 

Ехография на шийни лимфни възли 40,00 

Ехография на коремни органи 50,00 

Доплер на артериални и венозни съдове; каротидни 

артерии (портативен доплер) 

30,00 

Доплер – ехография на съдове и консултация със съдов 

хирург 

140,00 

Ехография на става 40,00 

Ехокардиография  50,00 

Пакет – Ехокардиография, ЕКГ и консултация от 

кардиолог 

100,00 

Диск 3,00 
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Специализирани медицински манипулации 

Превръзка – малка 15,00 

Превръзка – средна 20,00 

Превръзка – голяма 30,00 

Гипсова лонгета 30,00 

Циркулярен гипс 40,00 

Олекотена полимерна имобилизация – горен крайник 60,00 

Олекотена полимерна имобилизация – долен крайник 160,00 

Сваляне на циркулярна полимерна имобилизация 20,00 

Сваляне на гипс 20,00 

Инжекция на лечебно вещество в бурса     30,00 

Пункция на става 30,00 

Парциална резекция на нокътно ложе 
80,00 

Инцизия на подкожен панарициум или паронихия 
40,00 

Наместване на луксация на рамо, лакът или колянно 

капаче 50,00 

Наместване под локална анестезия и гипсова 

имобилизация на фрактура 120,00 

Отстраняване на хирургични материали 
15,00 

Шев на меки тъкани – кожа, подкожие 
45,00 

Инцизия на меки тъкани 40,00 

Домашно посещение 150,00 
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Индивидуално обучение на пациент с диабет  

Съставяне на индивидуален диетичен режим 

Пакет биоелектрически импеданс и изготвяне на 

индивидуален хранителен режим 

20,00 

30,00 

50,00 

Изследване с биоелектрически импеданс 30,00 

Групово обучение на пациенти с диабет/пациент  10,00 

ЕМГ на един крайник 40,00 

ЕМГ на два крайника 50,00 

ЕМГ на четири нкрайника 70,00 

Първичен преглед от невролог и ЕМГ 80,00 

Вторичен преглед от невролог и ЕМГ 60,00 

Холтер ЕКГ 60,00 

  

                   УТВЪРЖДАВАМ:  

                                /Доц. Сашо Асьов, д.м./ 

 

В сила от 01.06.2022 г. 


