
Утвърждавам, 
Управител ….чл.59 от ЗЗЛД 

 
ЦЕНОВА ЛИСТА 

 
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИСКАНИ УСЛУГИ ПО ИЗБОР НА ПАЦИЕНТИ 

В „БОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР” ЕООД ГР. ГАБРОВО 
/цените са посочени в лева/ 

 
І. В „Болничен медицински център” ЕООД гр. Габрово да се формират  цени за 

платени медицински услуги както следва: 
1. Първичен преглед при специалист     - 30,00 лв. 
2. Първичен преглед при специалист - неврохирург   - 60,00 лв. 
3. Вторичен преглед при специалист     - 15,00 лв. 
4. Специализиран преглед при специалист пулмолог  

по медицина на съня - провеждане на стандартни тестове  - 90,00 лв. 
5. Първичен преглед при кардиолог /с вкл. ЕКГ/   - 30,00 лв. 
6. Вторичен преглед при кардиолог /с вкл. ЕКГ/   - 20,00 лв. 
7. Специализиран преглед при гастроентеролог и ултразвукова диагностика на 

коремни органи        - 40,00 лв. 
8. Функционално изследване на дишането      - 10,00 лв. 
9. Инжекция мускулна       -   2,00 лв. 
10. Инжекция венозна        -   5,00 лв. 
11. Вземане на кръв за изследване      -   2,00 лв. 
12. Венозна инфузия        - 10,00 лв. 
13. Е К Г          -   5,00 лв. 
14. Преглед от специалист  в ЛКК      -   4,00 лв. 
15. Тестуване с алергени -  цена на една проба    -   2,00 лв. 
16. Консултация – първичен преглед бременна     - 25,00 лв. 
17. Женска консултация       - 15,00 лв. 
18. Ултразвукова диагноза        - 30,00 лв. 
19. Поставяне на спирала       - 35,00 лв. 
20. Сваляне на спирала       - 25,00 лв. 
21. Абдоминална ехография       - 30,00 лв. 
22. Електромиография       - 30,00 лв. 
23. Доплерова сонография       - 30,00 лв. 
24. Електроенцефалография       - 30,00 лв. 
25. Ехокардиография        - 45,00 лв. 
26. Ехография на щитовидна жлеза      - 20,00 лв. 
27. Ехография на млечна жлеза      - 15,00 лв. 
28. Ехография на малък таз       - 15,00 лв. 

 
ІІ. В „Болничен медицински център” ЕООД гр. Габрово да се формират  цени за 

манипулации в Хирургичен кабинет: 
1. Превръзка на рана        -   5,00 лв. 
2. Поставяне на тетаничен анатоксин     -   4,00 лв. 
3. Шев на рана         - 10,00 лв. 
 



ІІІ. В „Болничен медицински център” ЕООД гр. Габрово да се формират  цени за 
манипулации в Кожно-венерологичен кабинет: 

1. Обработка и превръзка на рани /оперативни и улкуси/  -   5,00 лв. 
2. Оцветяване на препарат за полово предавани болести 
    и интерпретация на резултати      - 15,00 лв. 
3. Дерматоскопия        - 25,00 лв. 
4. Нативна диагностика на микози      -   7,00 лв. 
5. Лечение с Дарсонвал              - 3,00 лв. на процедура 
6. Криотерапия на кожни лезии от 1 до 5 лезии    -    6,00 лв. 
7. Криотерапия на кожни лезии  над 5 лезии    -  10,00 лв. 
 

ІV. В „Болничен медицински център” ЕООД гр. Габрово да се формират  цени за 
профилактични прегледи и дейности: 

  1. Преглед от специалист  минимална цена         -  7,00 лв. 
  2. ЕКГ              -  5,00 лв. 
  3. Цитонамазка минимална цена          -  5,00 лв. 

 
V. В „Болничен медицински център” ЕООД гр. Габрово да се формират  цени за 

платени услуги от лаборатория “Изосерология” както следва: 
1. Изследване на кръвна група и Rh фактор    -  7,00 лв. 
2. Изследване на антитела       - 31,00 лв. 
 
VІ. В „Болничен медицински център” ЕООД гр. Габрово да се формират  цени за 

платени услуги физикална терапия и рехабилитация както следва: 
1. Ъглометрия в к-т Физиотерапия и рехабилитация    - 15,00 лв. 
2. Лечение с нискочестотни токове   - 3,00 лв. на процедура; 
3. Лечение с нискочестотно магнитно поле  - 3,00 лв. на процедура; 
4. Лечение със средночестотни токове   - 3,00 лв. на процедура; 
5. Лечение с инфрачервени и видими лъчи  - 3,00 лв. на процедура; 
6. Лечение с ултразвук     - 4,00 лв. на процедура; 
7. Електростимулации     - 4,00 лв. на процедура; 
8. Анатомична лечебна физкултура   - 4,00 лв. на процедура; 
9. Масаж: 
 - частичен       - 15,00 лв. 
 - цялостен       - 30,00 лв. 
10. Лечение с Дарсонвал     -   3,00 лв. на процедура  

 
VІІ. Контрастно вещество при изработка на КАТ и ЯМР – по доставна цена 
 
VІІІ. Ксерокс услуга: 
1. Едностранно        - 0,10 лв. 
2. Двустранно         - 0,15 лв 

 
Заплащането става на касата на „Болничен медицински център” ЕООД Габрово. 
 
Настоящата ценова листа  е изработена на основание чл.98 от Закона за лечебните заведения  
и е утвърдена от Управителя на „Болничен медицински център” ЕООД Габрово със Заповед 
№ 6/10.06.2019г. и се отменя или променя по реда на утвърждаването й. 
 
 


