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Ц Е Н О Р А З П И С 

НА „ДКЦ XI СОФИЯ” ЕООД 

 
Медицински услуги -Удостоверения  

Медицинско за чужбина 55.00 лв 

Медицинско за шофьори кат."В" 30.00 лв 

Медицинско за шофьори кат."С" 40.00 лв 

Медицинско за студент 15.00 лв 

Медицинско за деца 16-18г. 12.00 лв 

Медицинско за граждански брак 40.00 лв 

Медицинско за работа 25.00 лв 

Медицинско за българско гражданство 130.00 лв 

Медицински услуги ЛКК: /Интернист, Невролог, Хирург/ 40.00 лв 

   

 
Кабинет по пневмология и фтизиатрия 

 

Амбулаторен първичен преглед 40.00 лв 

Амбулаторен вторичен преглед 32.00 лв 

Домашен медицински преглед 60.00 лв 

ФИД 15.00 лв 

Консултация по документи 25.00 лв 

  

Кабинет по хирургия  

Първичен преглед  40.00 лв 

Вторичен преглед 32.00 лв 

Консултация по документи 25.00 лв 

Първична обработка на рана 25.00 лв 

Вторична обработка на рана 20.00 лв 

Отстраняване на чужди тела 30.00 лв 

Имобилизация 20.00 лв 

Сутура на рана 25.00 лв 

Инцезия на абсцес 25.00 лв 

Противотетаничен анатоксин 7.00 лв 

Катетеризация 30.00 лв 

Превръзка/ суха 15.00 лв 



 
Кабинет по кардиология   

Амбулаторен първичен преглед 40.00 лв 

Амбулаторен вторичен преглед 32.00 лв 

Домашен медицински преглед 60.00 лв 

Консултация по документи 25.00 лв 

Ехокардиография 40.00 лв 

ЕКГ без разчитане 5.00 лв. 

ЕКГ с разчитане 10.00 лв. 

Измерване на кръвно налягане 5.00 лв. 

Холтер ЕКГ- 24 часа 30.00 лв 

Холтер ЕКГ- 48 часа 50.00 лв 

Холтер ЕКГ- 72 часа 65.00 лв 

Холтер АН 30.00 лв 

Амбулаторен  преглед  с  ехограф 70.00 лв 

 

Кабинет по акушерство и 
гинекология  

Амбулаторен първичен преглед 40.00 лв 

Амбулаторен вторичен преглед 32.00 лв 

Ултразвуков преглед 45.00 лв 

Превръзка след хирургична обработка на рана 15.00 лв. 

Цитонамазка, биологичен материал  15.00 лв 

Вземане на биологичен материал – влагалищен секрет, 
цитонамазка, тест за хламидии – за всяко по отделно 
единична цена 

  10.00 
лв. 

Преглед и поставяне на влагалищен песар 45.00 лв 

Преглед с поставяне на вътрематочна спирала 50.00 лв. 

Преглед и екстракция на вътрематочна спирала 50.00 лв 

Инцизия на фурункул   (с лидокаин + 10.00 лв.) 40.00 лв 

Отстраняване на хирургически шевове 15.00 лв. 

Преглед и колпоскопия 55.00 лв 

Електрокоагулация 40.00 лв 

Превръзка суха 15.00 лв. 

Преглед с вземане на цитонамазка 45.00 лв 

Женска консултация – първичен преглед ехограф 40.00 лв 

Женска консултация – вторичен преглед 32.00 лв 

Женска консултация – УЗИ 40.00 лв 

Инцезия  на абсцес  15.00 лв. 

 

 



Кабинет по нервни болести    

Амбулаторен първичен преглед 40.00 лв 

Амбулаторен вторичен преглед 32.00 лв 

Домашни  прегледи 60.00 лв 

 

Кабинет по ендокринология и болести на 
обмяната 

  

Амбулаторен първичен преглед 40.00 лв 

Амбулаторен вторичен преглед 32.00 лв 

Домашен медицински преглед 60.00 лв 

Клинико – инструментални изследвания на болни с диабетна 
невропатия 

15.00 лв. 

Интерпретация на остеодензитометрия 15.00 лв. 

Ултразвук на щитовиднат жлеза 40.00 лв 

Обучение на диабетно болни 25.00 лв 

Амбулаторен  преглед  с  ехограф 70.00 лв 

  

Кабинет по урология  

Амбулаторен първичен преглед 40.00 лв 

Амбулаторен вторичен преглед 32.00 лв 

Домашен медицински преглед 60.00 лв 

Платен преглед с  УЗД 40.00 лв 

Поставяне /подмяна/ на катетър 25.00 лв 

Амбулаторен  преглед  с  ехограф 70.00 лв 

  

  

 Кабинет по педиатрия  

Амбулаторен първичен преглед 40.00 лв 

Амбулаторен вторичен преглед 32.00 лв 

Домашен медицински преглед 60.00 лв 

Ултразвукова  диагностика 40.00 лв 

Тест  за стрептококи 10.00 лв 

Амбулаторен  преглед  с  ехограф 70.00 лв 

 

 

 

 

 



 
  

Кабинет по кожни и венерически болести  

Амбулаторен първичен преглед 40.00 лв 

Амбулаторен вторичен преглед 32.00 лв 

Домашен медицински преглед 60.00 лв 

Консултация без преглед// по документи 25.00 лв 

Дерматоскопии 40.00 лв 

Вземане на биологичен  материал за изследване 10.00 лв 

Премахване на молуски /кюретиране/  1бр. 10.00 лв 

Криотерапия на доброкачествени кожни тумори – до 5  бр., 
лезии 30.00 лв 

Криотерапия на доброкачествени кожни тумори – до  10 бр., 
лезии 40.00 лв 

Криотерапия на доброкачествени кожни тумори – над 10 бр. 
лезии по  5.00лв бр.   

Криотерапия на доброкачествени кожни тумори – до 5 лезии   
Премахване на доброкачествени образувания - среден 
размер  50.00 лв 

Премахване на доброкачествени образувания - голям  размер 80.00 лв 

Интердермално тестване или скарификация с един  
медикамент 10.00 лв 

Локална анестезия 10.00 лв 

Електрокоагулация на фиброми  до 5бр  30.00 лв. 

Електрокоагулация на фиброми  до 10 бр 40.00 лв 

Електрокоагулация на фиброми  над  10 бр  по 5.00лв броя   

 

Кабинет по ортопедия и травматология  

Амбулаторен първичен преглед 40.00 лв 

Амбулаторен вторичен преглед 32.00 лв 

Домашен медицински преглед 60.00 лв. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Кабинет по очни болести  

Амбулаторен първичен преглед 40.00 лв 

Амбулаторен вторичен преглед 32.00 лв 

Консултация / по документи 25.00 лв 

Eкстракция на чуждо тяло 40.00 лв. 

Авторефрактометрия с предписание на очила 45.00 лв 

Изследване на заден очен сегмент – офталмоскопия 15.00 лв. 

Тонометрия 20.00 лв 

Денонощна крива на ВОН / вътреочно налягане/ 20.00 лв. 

Екзофталмометрия 15.00 лв 

Изследване на цветното зрение 15.00 лв 

Изследване с триогледално стъкло на Голдман 45.00 лв 

Гониоскопия 45.00 лв 

Изследване на зрителна острота без изписване на очила 15.00 лв 

Изследване на зрителна острота с изписване на очила 25.00 лв 

Рефрактометрия 20.00 лв 

Директна офталмоскопия 20.00 лв 

Индиректна офталмоскопия с 90 дптр.леща 25.00 лв 

Биомикроскопия 25.00 лв 

Изследване с решетка на Амслер 20.00 лв 

Отстраняване на мигли 20.00 лв 

Конюнктивална.парабулбарна инжекция 30.00 лв 

Сваляне на контактни лещи и промивка 30.00 лв 

Промивка на конюнктивален сак 30.00 лв 

Проба на Ширмер 20.00 лв 

Отстраняване на шевове 30.00 лв 

Отстраняване на чуждо тяло 35.00 лв 

 
Кабинет по  гастроентерология   

Амбулаторен първичен преглед 40.00 лв 

Амбулаторен вторичен преглед 32.00 лв 

Домашен медицински преглед 60.00 лв 

Ехографски преглед 60.00 лв 

  

  

Кабинет по  вътрешни болести   

Амбулаторен първичен преглед 40.00 лв 

Амбулаторен вторичен преглед 32.00 лв 

Домашен медицински преглед 60.00 лв 

  

 



Кабинет по ушно-носно-гърлени болести  

Амбулаторен първичен преглед 40.00 лв. 

Амбулаторен вторичен преглед 32.00 лв. 

Домашен медицински преглед 60.00 лв. 

Консултация по документи 25.00 лв. 

Отстраняване на чужди тела от устната кухина и фаринкс с 
местна анестезия 

35.00 лв. 

Инцизия на перитонзиларен абсцес 40.00 лв. 

Постинцизионна ревизия на перитонзиларен абсцес 20.00 лв. 

Отоневрологично изледване 30.00 лв. 

Ушна промивка Жанет 20.00 лв. 

Отстраняване на шевове 25.00 лв. 

Инцизия на фурукул на ухото с местна анестезия 30.00 лв. 

Продухване по Полицер 10.00 лв. 

Инцизия на отематома с местна анестезия 70.00 лв. 

Пробиване на уши с местна анестезия 25.00 лв. 

Репозиция на септум с местна анестезия - мануална 50.00 лв. 

Отстраняване на тампонада след епистаксис 25.00 лв. 

Диагностициране на аденоидна вегетация 25.00 лв. 

Изследване на гласни връзки с идиректна ларингскопия 25.00 лв. 

Микробиологично изследване на фарингиален секрет 20.00 лв. 

Микробиологично изследване на назален  секрет 20.00 лв. 

Микробиологично изследване на  ушен секрет 20.00 лв. 

Екстракция на чуждо тяло от ухо 30.00 лв. 

Екстракция на чуждо тяло от нос 30.00 лв. 

Коагулация на кръвоносни съдове 25.00 лв. 

Поставяна на лекарствени вещества в носа при предна риноскопия 10.00 лв. 

Поставяне на медикаменти във външен слухов проход 10.00лв. 

  

 

Обща манипулационна   

ЕКГ  с  разчитане 10.00лв. 

ЕКГ без разчитане 5.00 лв. 

Мускулна инжекция 5.00 лв 

Подкожна инжекция 5.00 лв 

Венозна инжекция 8.00 лв 

Вземане на венозна кръв 6.00 лв 

Катетеризация 25.00 лв 

Венозна инфузия – 30 мин. 20.00 лв 

Венозна инфузия – 60 мин. 25.00 лв 

Измерване на кръвно налягане 5.00 лв 

Превръзка / манипулационна  15.00 лв 

 



 
Отделение по образна диагностика  

Рентгенография на челюсти в специални проекции 25.00 лв 

Рентгенография на лицеви кости 25.00 лв 

Назални  кости  20.00 лв 

Специални центражи на черепа 30.00 лв 

Синуси  25.00 лв 

Епифаринкс  нативна 20.00 лв 

Рентгенография на стернум 25.00 лв 

Рентгенография на ребра / лява или дясна  25.00 лв 

Рентгенография на горни крайници 15.00 лв. 

Рентгенография на раменна става 25.00 лв 

Рентгенография на хумерус 25.00 лв 

Рентгенография на лакетна става 25.00 лв 

Рентгенография на антебрахиум 25.00 лв 

Рентгенография на гривнена става- една проекция 20.00 лв 

Рентгенография на гривнена става- две  проекц. 25.00 лв 

Рентгенография на длан и пръсти- две проекции 25.00 лв 

Рентгенография на стерноклавикуларна става-един. пр. 20.00 лв 

Рентгенография на стерноклавикуларна става-две пр. 25.00 лв 

Рентгенография на сакроилиачна става 25.00 лв 

Рентгенография на тазобедрена става-ед.проек. 25.00 лв 

Рентгенография на тазобедрена става-две  проек. 30.00 лв 

Рентгенография на бедрена кост-един. проекц. 25.00 лв 

Рентгенография на бедрена кост- две проекц. 30.00 лв 

Рентгенография на колянна става-ед. проекц. 25.00 лв 

Рентгенография на колянна става-две проекц. 30.00 лв 

Рентгенография на колянна става с натоварване 35.00 лв 

Рентгенография на подбедрица ед. проекц. 25.00 лв 

Рентгенография на подбедрица две проекц. 30.00 лв 

Рентгенография на глезенна става- един. проекц 25.00 лв 

Рентгенография на глезенна става - две проекц. 30.00 лв 

Рентгенография на стъпало и пръсти-ед. проекция 25.00 лв 

Рентгенография на стъпало и пръсти-две проекц. 30.00 лв 

Рентгенография на стъпало и пръсти с натоварване  35.00 лв 

Рентгенография на клавикула 25.00 лв 

Рентгенография на акромиоклавикуларна 25.00 лв 

Рентгенография на скапула 25.00 лв 

Рентгенография на череп - една проекция 25.00 лв 

Рентгенография на череп- две проекц. 30.00 лв 

Рентгенография на гръбначни прешлени- една проекц. 35.00 лв 

Рентгенография на гръбначни прешлени- две проекц. 30.00 лв 

Рентгенография на гръден кош и бял дроб- една проекц. 35.00 лв 

Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 35.00 лв 



Сакрум и опашна кост  - ед. проекция 30.00 лв 

Сакрум и опашна кост  - две проекц. 35.00 лв 

Рентгенография на гръден кош и бял дроб- две проекц. 40.00 лв 

Обзорна рентгенография на корем за нива  30.00 лв 

Обзорна рентгенография на корем за БУМ 35.00 лв 

Рентгенография на таз 35.00 лв 

Ехографска диагностика на коремни органи 40.00 лв 

Ехографска диагностика на щитовидна жлеза 40.00 лв 

Ехографска диагностика на млечна жлеза 40.00 лв 

Зъбни снимки 5.00лв. 

Мамография 40.00 лв 

Изследване на млечни жлези с апарат ,,Braster-Pro“ 49.00 лв 

Разчитане на снимка  15.00 лв 

Копие на снимка  15.00 лв 

Запис CD - копие 5.00 лв 

 

Преглед проф.Петранка Троянова, Дерматолог-онколог   

Амбулаторен първичен преглед 70.00 лв 

Амбулаторен вторичен преглед 50.00 лв 

 

Преглед при д-р Росен Икономов - отоневролог 

Амбулаторен първичен преглед 60.00 лв 

Амбулаторен вторичен преглед 40.00 лв 

 


