
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕООД 
 
 
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ЦЕНИТЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИСКАНИТЕ 
УСЛУГИ от 11.06.2014г. (доп. на 05.01.2015г., доп. на 01.03.2017 г., доп. на 25.10.2019 г., доп. на 
27.01. 2023 г.) 

 
 КОНСУЛТАТИВНИ ПРЕГЛЕДИ Цени в 

лева 
1 Консултативен кардиологичен преглед  60,00 лв. 
2 Консултативен преглед без направление 50,00 лв. 
3 Консултативен преглед с избор на лекар нехабилитирано лице 80,00 лв. 
4 Консултативен преглед с избор на лекар кардиолог – хабилитирано 

лице - доцент 
90,00 лв 

5 Консултативен преглед на оперирани пациенти и пациенти след 
интервенционални процедури (до 1 година след хоспитализацията в 
УМБАЛ „Света Екатерина“ЕАД), извън определените по договор с 
НЗОК без ЕКГ  

50,00 лв. 

6 Кардиологичен преглед с ЕКГ  30,00 лв. 
   
 ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪРЦЕ 

 
 

7 ЕхоКГ 50,00 лв. 
8 РЕП (работна ергономична проба) 70,00 лв. 
9 Холтер ЕКГ 50,00 лв. 
10 Холтер RR 50,00 лв. 
11 ЕКГ 10,00 лв. 
12  ТЕЕхоКГ 200,00 лв. 
   
 ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪДОВЕ 

 
 

13 Венозен доплер – (долни, горни крайници) 50,00 лв. 
14 Периферен артериален доплер – (долни, горни крайници) 50,00 лв. 
15 Доплер на каротидни и вертебрални артерии 50,00 лв. 
16 Транскраниален доплер 50,00 лв. 
17 Измерване дебелина “Intima media” 50,00 лв. 
18 Ехо доплер на бъбречна и висцерални артерии 50,00 лв. 
19 Ехо доплер на коремна аорта и клоновете и  50,00 лв. 
20 Ехо доплер на вена кава и притоците 50,00 лв. 
21 Едномоментно функционално изследване на два и повече съда 100,00 лв. + 

30,00 лв за 
всеи 
следващ 
съд 

22 Консултативен преглед + доплерова сонография от съдов хирург  без 
направление извън определените по договор с НЗОК 

60,00 лв. 

23 Консултативен преглед от съдов хирург без направление извън 
определените по договор с НЗОК 

50,00 лв. 

24 Консултативен преглед с избор на лекар съдов хируруг – 
хабилитирано лице - доцент 

80,00 лв. 

25 Консултативен преглед  - предоперативно лечение от съдов хирург -  
хабилитирано лице -  професор без направление извън определените 
по договор с НЗОК (предоперативен преглед и диагностика; 
изследвания с доплер; анализ/разчитане  на изследвания; определяне 

600,00 лв. 



на риска при оперативно лечение;) 

26 Консултативен преглед  - следоперативно лечение и следоперативна 
консултация (проследяващо лечение) от съдов хирург -  хабилитирано 
лице -  професор без направление извън определените по договор с 
НЗОК. 

700,00 лв. 

 
                                                                                УТВЪРДИЛ: 
 

Д-Р КЛАВДИЯ ПАТРИКОВА 
        УПРАВИТЕЛ НА МЦ „СВ.ЕКАТЕРИНА” ЕООД 
 
 
 
 
                                                                            
                                                                   
 


