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ЦЕНОРАЗПИС 
На услугите, които предлага ДКЦI”Света Клементина – Варна“ЕООД  

на основание чл.97 и чл.98 от ЗЛЗ 

 

За допълнителна информация се обърнете към служител на регистратура.  

В посочените цени не са включени материали, консумативи и разходи за транспорт.  

 

 
   

Вид услуга Цена 

Цена за 

постоянни 

клиенти 

Амбулаторна и домашна помощ   

Първичен преглед от лекар специалист  60 лв. 

Вторичен преглед от лекар специалист в рамките на до 30 дни от 

първичния преглед  
 

35 лв. 

Преглед от лекар специалист /домашно посещение /       70 лв. 

Първичен преглед от хабилитирано лице  80 лв. 

Вторичен преглед от хабилитирано лице в рамките на до 30 дни от 

първичния преглед 
 

30 лв. 

Потребителска такса за преглед при лекар специалист по Здравна каса  2.90 лв. 

    

Медицинско за работа   

Издаване на медицинско за работа /без психиатър/ 

/включва преглед от Офталмолог, УНГ, Невролог, Хирург, Интернист/ 
 

50 лв. 

Допълнителни кабинети, необходими за издаване на медицинско за 

работа по искане на работодателя – за всеки кабинет по: 
 

10 лв. 

Психиатрично освидетелстване за медицинско за работа  10 лв. 

Издаване на медицинско за работа от интернист   20 лв. 

Издаване на медицинско за работа в чужбина от интернист   25 лв. 

Психиатрично освидетелстване за охрана, без оръжие  20 лв. 

Психиатрично освидетелстване за оръжие  35 лв 

Издаване на медицинско свидетелство за здравословна годност на 

морски лица 
 

100 лв. 

Заверка на здравна книжка от интернист  10 лв. 

    

Медицинско за МПС   

Издаване на медицинско за категория В /включва преглед от 

Офталмолог и Интернист/ 
 

20 лв. 
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Издаване на медицинско за категория C, D и Е 
/включва преглед от Офталмолог, УНГ, Невролог, Хирург, Ортопед-

травматолог и Интернист/ 
 

60 лв. 

    

Медицинско за сключване на брак   

Издаване на медицинско за сключване на брак  
/включва преглед от Дерматолог, Психиатър, Интернист и изследване 

Васерман - без Пулмолог/  
 

40 лв. 

    

Медицинска експертиза на работоспособността:   

Издаване на протокол от ЛКК ( без психиатрична ЛКК ) – за 

председателя на ЛКК комисията 
 

30 лв. 

Издаване на протокол от ЛКК ( без психиатрична ЛКК )  – за всеки член 

на ЛКК комисията по: 
 

15 лв. 

Разглеждане и изготвяне на становище от ЛКК комисия (без 

психиатрична ЛКК )   във връзка с обжалван болничен лист за пациенти 

без направление или талон по Здравна каса – За председателя на ЛКК 

комисия 

 

 

30 лв 

Разглеждане и изготвяне на становище от ЛКК комисия ( без 

психиатрична ЛКК )  във връзка с обжалван болничен лист за пациенти 

без направление или талон по Здравна каса – За всеки член на ЛКК 

комисия по: 

 

 

15 лв. 

Издаване на болничен лист, документация по обжалване или друга 

документация, издадена от Психиатрична ЛКК – еднократно за 

комисията 

 

20 лв 

Обща манипулационна   

Скарификационна проба  5 лв 

Мерене на кръвно    5 лв 

Мускулна инжекция    5 лв 

Венозна инжекция      10 лв 

Подкожна инжекция  5 лв 

Венозна инфузия    20 лв. 

Смяна на превръзка   15 лв. 

Поставяне на абокат  10 лв. 

Ваксина ТАП (с медикаменти )  4 лв. 

Отстраняване на кърлеж      20 лв. 

Отстраняване на конци        10 лв. 

ЕКГ               10 лв. 

Проба Манту  10 лв. 

Апликация на БЦЖ ваксина  10 лв. 

 Обработка на рана в манипулационната  20 лв 

 Акушерство и гинекология   

Поставяне на спирала    30 лв 

Изваждане на спирала  20 лв 

Поставяне на вагинален песар  20 лв 

Сваляне на вагинален песар  15 лв. 

Пункция на бартолинова киста  30 лв. 

Подкожна апликация на имплант  20 лв. 

Туширане и втриване с лекарствен препарат   15 лв 

Отстраняване на хирургични шевове  15 лв 

Фетален доплер  5 лв 

Запис на диск  15 лв 

Вземане на материал от ген. система   10 лв 



Абдоминална/трансвагинална ехография  50 лв. 

Ехография на млечни жлези   50 лв. 

Биохимичен скрининг  70 лв 

Тест за околоплодна течност (ТОТ) с бромтимол  10 лв 

Тест КОН с калиева основа   10 лв 

    

 Алергология    

Кожни тестове за чувствителност-за всяка проба по:  4 лв 

Функционално изследване на дишането  15 лв. 

Мускулна инжекция  5 лв. 

    

Гастроентерология    

Ехография на коремни органи ( в рамките на специализиран преглед)  30 лв. 

    

Дерматология    

Каутеризация на кожа    25 лв 

Премахване или допълнително лечение на параунгвални брадавици (до 

пет)  
 

15 лв 

Химиохирургия на остри кондиломи  15 лв 

Химиохирургия на преканцероза  15 лв 

    

Ендокринология   

Ехография на щитовидна жлеза ( в рамките на специализиран преглед)  30 лв 

Кардиология    

Сърдечно-съдов тест с натоварване (велотест)  40 лв. 

ЕКГ холтер мониториране    50 лв 

Ехокардиография  50 лв 

ЕКГ  10 лв 

Първичен преглед с ЕКГ  70 лв. 

Вторичен преглед с ЕКГ  35 лв. 

Неврология   

Електроенцефалография /ЕЕГ/   60 лв 

Електромиография /ЕМГ/  80 лв 

Евокирани потенциали /всеки по/:  150 лв 

   - соматосензорни ЕП   

   - соматомоторни ЕП   

   - зрителни ЕП   

   - слухови ЕП   

Мозъчно картографиране  200 лв 

Видео ЕЕГ до 3 часа  300 лв 

Видео ЕЕГ след 3 час, на всеки час по:  50 лв 

Полисомнографско изследване  600 лв 

    

Нефрология   

Ехография на паренхимни органи ( в рамките на специализиран преглед)  20 лв 

Преглед с ехография – първичен  70 лв. 

Вторичен преглед   35 лв 

Хирургия   

Първична обработка на рана   30 лв 

Първична обработка на рана с поставяне на дрен  40 лв 



Вторична обработка на рана   20 лв 

Вторична обработка с отстраняване на дрен  20 лв 

Изрязване и шев на рана  30 лв 

Шев/залепване на рана  25 лв 

Инцизия  50 лв 

Екстракция на нокът  50 лв 

Екстракция на чуждо тяло  50 лв 

Отстраняване на атероми, ганглион и липоми с вземане на биопсичен 

материал или ексцизия– за всяко по: 
 

50 лв 

Вземане на биопсичен материал от гърда, кожа, пенис, лимфен възел   30 лв 

Инцизия и/или хирургичен шев на меки тъкани при наранявания в 

областта на шията и главата 
 

40 лв 

Отстраняване на кърлеж      20 лв. 

Отстраняване на конци        10 лв. 

Оториноларингология   

Нос и околоносни кухини    

Предна тампонада на нос   20 лв 

Неоперативно отстраняване на чужди тела от нос   20 лв 

Оперативна намеса в носа – фрактури, каустика  20 лв 

Склерозиране на варици   10 лв 

Устна кухина, фаринкс, ларинкс, говор   

Отстраняване на погълнати чужди тела от устната кухина или гърлото   30 лв 

Ларингоскопия   20 лв 

Ухо, орган на равновесието и слухов орган    

Отстраняване на церумен  20 лв 

Отстраняване на чужди тела от слуховия канал или тъпънчевата кухина  20лв 

Инцизия на фурункул в слуховия проход    10 лв 

Изследване чрез определяне на прага на звука – аудиометрия   20 лв 

Вземане на материал за микробиологично изследване  7лв 

    

Офталмология   

Тонометрия                      15 лв. 

Периметър Кугел за всяко око по:  20 лв. 

    

Педиатрия    

Вземане на материал за микробиологично изследване  7 лв. 

    

Психиатрия    

Преглед за административни служби - гражданство  40 лв 

Медицинско преосвидетелстване   40 лв 

Интервю с близки на болния  20 лв 

Сесия за кризисна интервенция  40 лв 

Издаване на болничен лист, документация по обжалване или друга 

документация, издадена от Психиатрична ЛКК – еднократно за 

комисията 

 

 

20 лв 

    

Пулмология   

Функционално изследване на дишане  15 лв. 

 Заверка на медицинско за брак  20 лв 

Урология    

Инсталация на антибиотично или друго вещество в уретера   10 лв 



Пункция и евакуация на течност от тестис при хидроцеле   20 лв 

Ехография на простата ( в рамките на специализиран преглед )  30 лв 

Дилатация на препуциума и фимоза  50 лв 

Катетеризация на пикочен мехур  10 лв 

Катетеризация на пикочен мехур и промивка  15 лв 

Промивка на пикочен мехур  10 лв 

Ректално туширане  12 лв 

Репониране на парафимоза   10 лв 

Смяна на постоянен уретрален катетър  15 лв 

Фимоза - безкръвна операция, отлепване на сраствания  25 лв 

Ехография на бъбреците ( в рамките на специализиран преглед )  30 лв 

Инфекциозни болести 

   

   

Психолог 

   

Физиотерапия 

Криотерапия /масаж с ледено блокче/  8 лв 

Електростимулация  12 лв 

Лечение с НЧТ /за една процедура/  10 лв 

Лечение със СЧТ /за една процедура/  10 лв 

Лечение с ВЧТ /за една процедура/  10 лв 

Магнитотерапия /за една процедура/  10 лв 

Светлолечение /за една процедура/  8 лв 

Лазертерапия   12 лв 

Ултразвук  10 лв 

ЛФК  15 лв 

Кинезитерапия при алопластика  15 лв 

Кинезитерапия при неврологични заболявания  20 лв 

Цялостен масаж   50 лв 

Частичен масаж  25 лв 

Изготвяне на индивидуална кинезитерапевтична програма  15 лв 

Двигателна програма - еднократно посещение  15 лв 

Двигателна програма – 5 посещения  65 лв 

Двигателна програма - 10 посещения  110 лв 

    

Ортопедия и травматология   

Първична обработка на рана   30 лв 

Първична обработка на рана с поставяне на дрен  40 лв 

Вторична обработка на рана   20 лв 

Вторична обработка с отстраняване на дрен  20 лв 

Изрязване и шев на рана  30 лв 

Шев/залепване на рана  25 лв 

Инцизия  50 лв 

Екстракция на нокът  50 лв 

Екстракция на чуждо тяло  50 лв 

Отстраняване на атероми, ганглион и липоми с вземане на биопсичен 

материал или ексцизия– за всяко по: 
 

50 лв 

Вземане на биопсичен материал от меки тъкани  30 лв 

Екстракция на К-игли  50 лв. 



Сондиране и обработка на фистули  30 лв 

Отстраняване на конци        10 лв. 

Отваряне на абсцес на кожа, лигавица, ексцизия на фурункул  40 лв 

Отбременяваща дълбока инцизия на фасция и подлежащи тъкани  50 лв 

Гипсова шинираща превръзка  40 лв 

Голям циркулярен диск  70 лв 

Гръдно-ръкавен или поясно-крачолен гипс  80 лв 

Сваляне на гипс   40 лв 

Репозиция на счупвания и други травми на крайниците  100 лв. 

Вагинотомия при стенозиращ тендовагинит  100 лв 

Резекция на ексзостози и корекция на деформирани пръсти на ходила  80 лв 

Пункция и вкарване на лекарство при наличие на бурсити  80 лв 

Диагностична и терапевтична пункция на стави  30 лв. 

Фасциотомия  50 лв 

Миотомия  
50 лв 

Бурзотомия  50 лв 

Ганглионектомия  50 лв 

Ганглиотомия  
80 лв 

Бурзектомия  80 лв 

Вагинотомия  40 лв 

Шев на мускули ( фасции) при травми  40 лв 

Напасване на протеза  20 лв 

Вътреставна инжекция  30 лв 

    

ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:   

Образна диагностика   

Рентгенови снимки– една проекция            45 лв 

Мамография на две коси проекции  70лв 

Допълнителна мамографска проекция за всяка по:  10 лв 

Рентгеново изследване на стомах и хранопровод /не включва рентгенови 

снимки/ 
 

50 лв 

Рентгеново изследване на стомах и хранопровод / включва рентгенови 

снимки/ 
 

80 лв 

Иригография /не включва рентгенови снимки/                                                                                         60 лв 

Иригография /включва рентгенови снимки/                                                                                         120 лв 

Ехография   50 лв 

Ехомамография на двете млечни жлези   70 лв 

 Ехография на шийна област, в т.ч. на щитовидна жлеза  80 лв 

KAT  170  лв 

КАТ на втора зона  100 лв 

Дигитални изображения / диск /  2,90 лв. 

Клинико-лабораторни изследвания   

Субстрати и метаболити   

Билирубин - общ  3,90 лв 

Билирубин - директен  3,90 лв 

Глюкоза  3,90 лв 

Креатинин  3,90 лв 

Пикочна киселина  3,90 лв 



Урея  3,90 лв 

Креатининов клирънс  10 лв 

Глюкоза 3-кратен профил  10 лв. 

Глюкозотолерантен тест - 3 пъти  10 лв 

Глюкозотолерантен тест - 4 пъти  10,40 лв. 

Липиден статус   

Общ холестерол  4,90 лв 

Холестерол в HDL  4,90 лв 

Холестерол в LDL  4,90 лв 

Триглицериди   4,90 лв 

Белтъци                                   

Общ белтък  4,90 лв 

Албумин  4,90 лв 

Ferritin  15 лв 

CRP – С реактивен протеин  6 лв 

Електролити и олигоелементи   

Хлор  3,90 лв 

Общ ЖСК  3,90 лв 

Калий + Натрий  6 лв 

Калций   4,90 лв  

Фосфор   4,90 лв 

Желязо   4,90 лв 

Калций - йонизиран   8 лв 

Магнезий  5,90 лв 

Ензими   

АсАТ  4,90 лв 

АлАТ  4,90 лв 

КК - креатинин-киназа  7 лв 

КК - МВ  7 лв 

ГГТ  4,90 лв 

Алкална фосфатаза АФ  4,90 лв 

Алфа-амилаза  7,90 лв 

Липаза   4,90 лв 

Хормони и хормоноподобни субстанции   

FT3, FT4 - всеки по:  15 лв 

TSH  16,00 лв 

Prolactin  22 лв 

LH, FSH - всеки по:  22 лв 

Estradiol, Progesteron, Testosteron - всеки по:  22 лв 

TPO=aTPO  20,80 лв 

Туморни маркери   

b2 Микроглобулин  20 лв 

PSA  17 лв 

CEA  18 лв 

CA-15-3-Br  18 лв 

CA-19-9  18 лв 

CA 125  18 лв 

Хепатитни маркери   

HBsAG - Хепатит В  15,60 лв 

anti-HCV - Хепатит С  15,60 лв 



Витамини   

Витамин В12  20 лв 

Хематологични   

Кръвна картина - автоматично  5,20 лв 

Гликиран Хемоглобин Н6А1С  18,20 лв 

ПКК с ДКК (визуално микроскопично изследване)   8,50 лв 

ПКК с морфология на еритроцити (визуално микроскопично 

изследване) 
 

8,50 лв 

СУЕ - скорост на утаяване на еритроцити  3 лв 

Оцветяване на ДКК  1,50 лв 

Кръвосъсирване и фибринолиза   

Време на кървене  3,90 

Време на съсирване   3,90лв 

Вземане на венозна кръв от вена  4 лв 

Протромбиново време - РТ  4,90 лв 

АРТТ  4,90лв 

Фибриноген  4,90лв 

NT pro BNP  40 лв. 

Д-Димер  20 лв. 

Алергени:   

IgE-Total  16 лв 

Phadiatop  30 лв 

Други:   

HIV  13 лв 

Helicobacter pylori IgG  15,60 лв 

Vit.D  20 лв. 

Пакетни изследвания:   

Билирубин - общ + Билирубин –директен + АСАТ+АЛАТ+ГГТ+АФ  22,90 лв 

Глюкоза + Урея + Пикочна киселина + Креатинин  11,90 лв 

Липиден профил / холестерол + HDL + LDL + триглицериди/  11,90 лв 

АсАт + АлАТ + ГГТ  11,90 лв 

FT3 + FT4 + TSH  45 лв 

FT4 + TSH  30 лв 

LH + FSH + Prolactin + Estradiol  55 лв 

LH + FSH + Prolactin + Estradiol + Testosteron  69 лв 

LH + FSH + Prolactin  60 лв 

Testosteron + Prolactin  35 лв 

LH + FSH + Prolactin + Estradiol + Progesteron  69 лв 

aTPO + aTG  35 лв 

FT4 + TSH + aTPO  45 лв 

FT3 + FT4 + TSH + aTPO  59 лв 

Ferritin + Витамин В12  30 лв 

Общ билирубин + амилаза+липаза+CRP +ПKK  20 лв 

Общ белтък+албумин+урея+креатинин+пикочна киселина+CRP+ ПКК  25 лв 

P+Ca+Mg  10 лв 

ПКК+CRP+Fe +ЖСК+билирубин общ + билирубин директен  25 лв 

ПКК+Fe+CRP+VitB12+Ferritin  40 лв 

   

Урина   



Химично изследване със сухи тестове /pH, специфично тегло, белтък, 

глюкоза, кетони,билирубин, уробилиноген, левкоцити, нитрити, кръв/ - 

всяко по: 

 

0,80 лв 

Седимент на урина  1,30 лв 

Калций  3,9 лв 

Хлор  3,90 лв 

Магнезий  5,20 лв 

Фосфор   3,90 лв 

Калий   3,90 лв 

Натрий   3,90 лв 

Общ белтък  3,20 лв 

Албумин  3,20 лв 

Микроалбуминурия  10 лв 

Глюкоза  3,20 лв 

Креатинин  3,20 лв 

Урея  3,20 лв 

Пикочна киселина  4,50 лв 

Алфа-амилаза  7 лв 

Изпражнения   

Окултни кръвоизливи  7,50 

Изледвания – клинична микробиология   

Изследване на влагалищен секрет . 7,80 

Изследване на уретрален секрет  7,80 

Изследване на носен секрет  7,80 

Изследване на гърлен секрет  7,80 

Изследване на гърлен + носен секрет  13 лв 

Изследване на рана  7,80 лв 

Изследване на урина  7,80 лв 

Изследване на фекална маса  13 лв 

Изследване на ректален секрет  15,60 лв 

Изследване на храчка  7,80 

Изследване на очен секрет  7,80 

Антибиограма   13 лв 

Изследване за AST (антистрептолинов титър)  9 лв 

Изследване на Waaler Rose (ревматоиден фактор)  9 лв 

Изследване за RPR - Васерман (сифилис)  10 лв 

Здравна книжка /включва изследване за дезинтерия, салмонела и коли, 

паразити/ 
 

20 лв 

Транспортна такса  2 лв 

Комплексно изследване за постъпване в детско заведение  20 лв 

Урина за урокултура  7,80 лв 

Кандида  5 лв 

Hliobacter pylori  - фекален тест  30 лв 

Хламидия - IgA  15,60 лв 

Хламидия - IgG  15,60 лв 

Изследване за ехинококоза  20 лв 

Изследване за токсоплазма   17 лв 

Изследване за трихинелоза  25 лв 

Изследване за малария  25 лв 

Изследване за хелминти /фекална проба/  10,50 лв 

Изследване за острици /предметно стъкло с тиксо лента/  6 лв 



Изследване за чревни протозои /фекална проба/  8 лв 

Гърлен секрет-Стрептококус група А (бърз тест)  14 лв 

Фецес - Кампилобактер (бърз тест)  15 лв 

Фецес - Клостридиум дифициле (бърз тест)  30 лв 

Микоплазма и Уреаплазма  30 лв 

Микоплазма, Уреаплазма и патогенни микроорганизми  45 лв 

VITEK 2 идентификация  12 лв 

Антимикотична чувствителност  10 лв 

Антибиограма URIFAST  16 лв 

Vitek 2 антибиограма  16 лв 

Метицилин-резистенстни стафилококи  22 лв 

Фецес за паразитологично изследване   10 лв 

Ехинококоза Ig G  20 лв 

Трихинелоза Ig G  25 лв 

Ентеробиоза (перианален отпечатък)  6 лв 

Малария (дебела капка и натривка)  25 лв 

Урина за шистозоми  10 лв 

Оперативен материал за ехинококови кисти  16 лв 

   

Вирусология 

 PCR тест за КОВИД 19  80 лв. 

Останалите тестове на вирусология   

   

Административни и други такси   

Такса за сключване на договор за пране 35.00 лв.  

Такса за сключване на договор за стерилизация 35.00 лв.  

   

Цени дежурен кабинет COVID 19 зона 

Рентгенография на бял дроб   40 лв 

Комбиниран антиген тест за COVID 19, грип А, грип B  40 лв 

Антигенен тест  20 лв. 

Антитела за COVID 19  30 лв 

Профилактичен пакет Клинична лаборатория: ПКК, Vit.D, Vit. B, 

калций, фосфор, магнезий 
 

45 лв. 

Профилактичен ПостКовид пакет клинична лаборатория: ПКК, 

Феритин, Д-димер, АЛАТ, АСАТ, ГГТ, CRP 
 

45 лв. 
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