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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
към Общи условия за оказване на извънболнична медицинска помощ в  

„Медицински център Алексиев и син“ ООД 
 

 

ЦЕНОРАЗПИС 

на всички медицински и други услуги, предоставяни от Медицински център „Алексиев и син“ ООД 

Утвърден със Заповед №0013/12.12.2022 г. В сила от 19.12.2022 г. 

 

  

ПРИ СПЕЦИАЛИСТ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ 

 

Прегледи, консултации, процедури Продълж. Цена 

Първичен/профилактичен консултативен преглед 45 мин. 100.00 лв. 

Първичен/профилактичен консултативен преглед с тестова 
диагностика  

Подходящ е за диагностика и лечение на неврологично заболяване, изискващо 
специфична компетентност. 

45-60 мин. 120.00 лв. 

Първичен/профилактичен консултативен преглед с включен ЕЕГ-20 

Подходящ е за диагностика и лечение на неврологично заболяване, изискващо 
провеждане на електроенцефалография (ЕЕГ), напр., епилепсия, състояния след 
травма на главата, възпалителни и съдови заболявания на мозъка, инсулти, и 
др. Включва стандартно ЕЕГ изследване. 

45-60 мин. 120.00 лв. 

Контролен консултативен преглед 

Провежда се в рамките на 30 дни следващи първичния преглед. 

30-45 мин. 80.00 лв. 

Контролен консултативен преглед с тестова диагностика 

Провежда се в период, изрично определен от лекуващия лекар. 

30-45 мин. 100.00 лв. 

Контролен консултативен преглед с включен ЕЕГ-20 

Провежда се в период, изрично определен от лекуващия лекар. Включва 
стандартно ЕЕГ изследване. 

30-45 мин. 100.00 лв. 

Допълващ консултативен преглед 

Допълващ първичния или контролния преглед, реализира се по преценка на 
лекуващия лекар. 

15 мин. 30.00 лв. 

Консултативен преглед, с включено домашно посещение 

По преценка на лекар, при съобразяване с оплакванията на пациента и/или вече 
диагностицираното заболяване. 

45-60 мин. 150.00 лв. 

Апаратна диагностика с ЕЕГ-20 

Стандартно ЕЕГ изследване 

30 мин. 80.00 лв. 

Апаратна диагностика с ЕЕГ-60 

Провежда се по преценка на лекуващия лекар в състояние на будност и/или сън. 

90 мин. 170.00 лв. 

Апаратна диагностика с ЕЕГ-120 

Провежда се по преценка на лекуващия лекар в състояние на будност и/или сън. 

150 мин. 260.00 лв. 
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Прегледи, консултации, процедури Продълж. Цена 

Апаратна диагностика с ЕЕГ-Flex 

Провежда се по преценка на лекуващия лекар в неопределено време с цел 
фокусирана диагностика. 

60-120 мин. 250.00 лв. 

Изготвяне на експертно становище, което да послужи пред 
административен орган, застрахователно дружество или др. лице 

Забележка: В тази категория не попадат документи, които формират 
поддържаното от лечебното заведение медицинско досие на пациента.  

- 50.00 лв. 

 

 

ПРИ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИЗИКАЛНА И 
РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА 

 

Прегледи, консултации, процедури Продълж. Цена 

Първичен/профилактичен консултативен преглед с тестова и/или 
апаратна диагностика 

45 мин. 100.00 лв. 

Контролен консултативен преглед с тестова и/или апаратна 
диагностика 

Провежда се в рамките на 30 дни следващи първичния преглед. 

30-45 мин. 80.00 лв. 

Допълващ консултативен преглед 

Допълващ първичния или контролния преглед, реализира се по преценка на 
лекуващия лекар. 

15 мин. 30.00 лв. 

Консултативен преглед, с включено домашно посещение 

По преценка на лекар, при съобразяване с оплакванията на пациента и/или вече 
диагностицираното заболяване. 

45-60 мин. 150.00 лв. 

Изготвяне на експертно становище, което да послужи пред 
административен орган, застрахователно дружество или др. лице 

Забележка: В тази категория не попадат документи, които формират 
поддържаното от лечебното заведение медицинско досие на пациента.  

- 50.00 лв. 

 

 

ПРИ СПЕЦИАЛИСТ НЕВРОХИРУРГ 

\ 

Прегледи, консултации, процедури Продълж. Цена 

Първичен/профилактичен консултативен преглед  45 мин. 100.00 лв. 

Контролен консултативен преглед  

Провежда се в рамките на 30 дни следващи първичния преглед. 

30-45 мин. 80.00 лв. 

Допълващ консултативен преглед 

Допълващ първичния или контролния преглед, реализира се по преценка на 
лекуващия лекар. 

15 мин. 30.00 лв. 

Консултативен преглед, с включено домашно посещение 

По преценка на лекар, при съобразяване с оплакванията на пациента и/или 
вече диагностицираното заболяване. 

45-60 мин. 150.00 лв. 
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Изготвяне на експертно становище, което да послужи пред 
административен орган, застрахователно дружество или др. лице 

Забележка: В тази категория не попадат документи, които формират 
поддържаното от лечебното заведение медицинско досие на пациента. 

- 50.00 лв. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ 

 

Прегледи, консултации, процедури Продълж. Цена 

Първичен/профилактичен консултативен преглед от психиатър 45-60 мин. 100.00 лв. 

Контролен консултативен преглед от психиатър 

Провежда се в рамките на 30 дни следващи първичния преглед. 

30-45 мин. 80.00 лв. 

Невропсихологично изследване 50-60 мин. 80.00 лв. 

Извършване на експертна оценка 50-60 мин. 80.00 лв. 

Индивидуална психотерапевтична сесия с психолог 50-60 мин. 80.00 лв. 

Фамилна психотерапевтична сесия с психолог 70-90 мин. 120.00 лв. 

Изготвяне на експертно становище, което да послужи пред 
административен орган, застрахователно дружество или др. лице 

Забележка: В тази категория не попадат документи, които формират 
поддържаното от лечебното заведение медицинско досие на пациента.  

- 50.00 лв. 

 

 ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ 
 

Прегледи, консултации, процедури Продълж. Цена 

Консултативен преглед, проведен онлайн 

По преценка на лекар, при съобразяване с оплакванията на пациента и/или вече 
диагностицираното заболяване 

45-60 мин. 100.00 лв. 

 

 

НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ 

 

Прегледи, консултации, процедури Бр. Продълж. Цена 

Кинезиологичен анализ 1 45-60 мин. 60.00 лв. 

Кинезиологичен анализ, с включено домашно посещение 

По преценка на лекар, при съобразяване с оплакванията на пациента 
и/или вече диагностицираното заболяване. 

1 45-60 мин. 90.00 лв. 

Специализирана неврорехабилитация Т-60  

Подходяща при парези (хемипареза, монопареза, квадрипареза); 
нарушения на походка, равновесие и координация; болки в кръста, врата 
и торакалния дял; и др. Включва кинезитерапия с уреди, специализирани 
уреди за постурален контрол, VR-асистирана терапия и др., по преценка 
на лекуващия екип. 

1 50-60 мин. 60.00 лв. 
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Прегледи, консултации, процедури Бр. Продълж. Цена 

Специализирана неврорехабилитация Т-60 х 5 

Включва 5 бр. процедури. Провеждат се до 30 дни от датата на 
закупуване на пакета. 

5 50-60 мин. 270.00 лв. 

Специализирана неврорехабилитация Т-60, с включено 
домашно посещение 

1 50-60 мин. 90.00 лв. 

Специализирана неврорехабилитация Т-40 

Подходяща при неврологични заболявания, предразположени към 
отпадналост и умора. Включва кинезитерапия с уреди, специализирани 
уреди за постурален контрол, VR-асистирана терапия и др., по преценка 
на лекуващия екип. 

1 30-40 мин. 50.00 лв. 

Специализирана неврорехабилитация Т-40 х 5 

Включва 5 бр. процедури. Провеждат се до 30 дни от датата на 
закупуване на пакета. 

5 30-40 мин. 225.00 лв. 

Специализирана неврорехабилитация Т-40, с включено 
домашно посещение 

1 30-40 мин. 75.00 лв. 

Високоенергийна лазер терапия – сканираща (1 зона) 1 20-30 мин. 60.00 лв. 

Високоенергийна лазер терапия – сканираща (1 зона) х 5 

Включва 5 бр. процедури. Провеждат се до 30 дни от датата на 
закупуване на пакета. 

5 20-30 мин. 270.00 лв. 

Високоенергийна лазер терапия – мануална (1 зона) 1 15-20 мин. 40.00 лв. 

Високоенергийна лазер терапия – мануална (1 зона) х 5 

Включва 5 бр. процедури. Провеждат се до 30 дни от датата на 
закупуване на пакета. 

5 15-20 мин. 180.00 лв. 

Високоинтензивна електромагнитна терапия (до 2 зони) 1 15-20 мин. 40.00 лв. 

Високоинтензивна електромагнитна терапия (до 2 зони) х 5 

Включва 5 бр. процедури. Провеждат се до 30 дни от датата на 
закупуване на пакета. 

5 15-20 мин. 180.00 лв. 

Електротерапия  1 15-20 мин. 20.00 лв. 

Електротерапия х 5 

Включва 5 бр. процедури. Провеждат се до 30 дни от датата на 
закупуване на пакета. 

5 15-20 мин. 90.00 лв. 

Електростимулация (до 2 полета) 1 15-20 мин. 20.00 лв. 

Електростимулация (до 2 полета) х 5 

Включва 5 бр. процедури. Провеждат се до 30 дни от датата на 
закупуване на пакета. 

5 15-20 мин. 90.00 лв. 

Мекотъканна мобилизация 1 20-30 мин. 50.00 лв. 

Мекотъканна мобилизация х 5 

Включва 5 бр. процедури. Провеждат се до 30 дни от датата на 
закупуване на пакета. 

5 20-30 мин. 225.00 лв. 

Мануална терапия 1 20-30 мин. 50.00 лв. 

Мануална терапия х 5 

Включва 5 бр. процедури. Провеждат се до 30 дни от датата на 
закупуване на пакета. 

5 20-30 мин. 225.00 лв. 

Лечебен масаж 1 50-60 мин. 80.00 лв. 

Логопедична диагностика 1 60 мин. 80.00 лв. 

Логопедична терапия 1 60 мин. 60.00 лв. 
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КОМПЛЕКСНО 
НЕВРОЛОГИЧНО 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
 

 

Пакетни медицински услуги 

Цена 

При 100% 
авансово 
плащане 

При 50% авансово плащане* 

Общо 1ва вноска 2ра вноска 

Пакет „Встъпителен-разширен“ 

Включва общо 17 бр. посещения на пациента в 
лечебното заведение: 

− 1 бр. първичен консултативен преглед при 
специалист по нервни болести, с тестова 
и/или апаратна диагностика; 

− 1 бр. първичен консултативен преглед при 
физиотерапевт, с тестова и/или апаратна 
диагностика; 

− 1 бр. кинезиологичен анализ; 

− 1 бр. индивидуална психотерапевтична сесия;  

− 1 бр. фамилна психотерапевтична сесия; 

− 1 бр. обучение на членове на семейството от 
неврорехабилитатор (50-60 мин.); 

− 10 бр. специализирана неврорехабилитация Т-
60; 

− 1 бр. контролен консултативен преглед при 
специалист по нервни болести. 

Провеждат се в рамките на 45 дни от датата на 
закупуване на пакета. 

* При заплащане на две вноски, 2рата вноска се 
заплаща преди 9то посещение в лечебното заведение.  

1075.00 лв. 1140.00 лв. 570.00 лв. 570.00 лв. 

Пакет „Встъпителен-основен“ 

Включва общо 13 бр. посещения на пациента в 
лечебното заведение: 

− 1 бр. първичен консултативен преглед при 
специалист по нервни болести, с тестова 
и/или апаратна диагностика; 

− 1 бр. първичен консултативен преглед при 
физиотерапевт, с тестова и/или апаратна 
диагностика; 

− 10 бр. специализирана неврорехабилитация Т-
60; 

− 1 бр. контролен консултативен преглед при 
специалист по нервни болести. 

Провеждат се в рамките на 45 дни от датата на 
закупуване на пакета. 

* При заплащане на две вноски, 2рата вноска се 
заплаща преди 7мо посещение в лечебното заведение. 

765.00 лв. 810.00 лв. 405.00 лв. 405.00 лв. 

Пакет „Встъпителен-основен-мобилен“ 

Включва общо 13 посещения в домашни условия: 

1020.00 лв. 1080.00 лв. 540.00 лв. 540.00 лв. 
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Пакетни медицински услуги 

Цена 

При 100% 
авансово 
плащане 

При 50% авансово плащане* 

Общо 1ва вноска 2ра вноска 

− 1 бр. първичен консултативен преглед при 
специалист по нервни болести, с тестова 
диагностика; 

− 1 бр. първичен консултативен преглед при 
физиотерапевт, с тестова диагностика; 

− 10 бр. специализирана неврорехабилитация Т-
60; 

− 1 бр. контролен консултативен преглед при 
специалист по нервни болести. 

Прегледите и процедурите се провеждат в условията 
на домашно посещение, в рамките на 45 дни от 
датата на закупуване на пакета. 

* При заплащане на две вноски, 2рата вноска се 
заплаща преди 7мо домашно посещение. 

Пакет „Поддържащ-10“ 

Включва общо 11 посещения на пациент в лечебното 
заведение: 

− 10 бр. специализирана неврорехабилитация Т-
60; 

− 1 бр. контролен консултативен преглед при 
специалист по нервни болести. 

Провеждат се в рамките на 45 дни от датата на 
закупуване на пакета. 

* При заплащане на две вноски, 2рата вноска се 
заплаща преди 6то посещение в лечебното заведение. 

580.00 лв. 610.00 лв. 305.00 лв. 305.00 лв. 

Пакет „Поддържащ-10-мобилен“ 

Включва общо 11 домашни посещения: 

− 10 бр. специализирана неврорехабилитация Т-
60; 

− 1 бр. контролен консултативен преглед при 
специалист по нервни болести. 

Прегледите и процедурите се провеждат в условията 
на домашно посещение, в рамките на 45 дни от 
датата на закупуване на пакета. 

* При заплащане на две вноски, 2рата вноска се 
заплаща преди 6то домашно посещение. 

740.00 лв. 790.00 лв. 395.00 лв. 395.00 лв. 

Пакет „Поддържащ-20“ 

Включва общо 21 посещения на пациент в лечебното 
заведение: 

− 20 бр. специализирана неврорехабилитация Т-
60; 

− 1 бр. контролен консултативен преглед при 
специалист по нервни болести. 

Провеждат се в рамките на 60 дни от датата на 
закупуване на пакета. 

* При заплащане на две вноски, 2рата вноска се 
заплаща преди 11то посещение в лечебното заведение. 

 

1090.00 лв. 1150.00 лв. 575.00 лв. 575.00 лв. 
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Пакетни медицински услуги 

Цена 

При 100% 
авансово 
плащане 

При 50% авансово плащане* 

Общо 1ва вноска 2ра вноска 

Пакет „Поддържащ-20-мобилен“ 

Включва общо 21 домашни посещения: 

− 20 бр. специализирана неврорехабилитация Т-
60; 

− 1 бр. контролен консултативен преглед при 
специалист по нервни болести. 

Прегледите и процедурите се провеждат в условията 
на домашно посещение, в рамките на 60 дни от 
датата на закупуване на пакета. 

* При заплащане на две вноски, 2рата вноска се 
заплаща преди 11то домашно посещение. 

1380.00 лв. 1460.00 лв. 730.00 лв. 730.00 лв. 

 

 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 
 

Услуги Срок Цена 

Достъп до история на заболяването 

Услугата се предоставя след подаване на писмено заявление за достъп от 
правоимащото лице или от упълномощено от него лице ведно с 
нотариално заверено пълномощно и/или удостоверение за наследници. 

При 
предварително 

уговорен ден/час 

Не се дължи такса. 

Копие на история на заболяване 

Услугата се предоставя след подаване на писмено заявление за копие от 
правоимащото лице или от упълномощено от него лице ведно с 
нотариално заверено пълномощно и/или удостоверение за наследници и 
срещу заплащане на съответната такса, лечебното заведение 
предоставя копие от поддържаното от лечебното заведение медицинско 
досие на пациента. При изпращане по куриер, куриерските услуги са за 
сметка на пациента. 

До 5 работни дни 30.00 лв. 

Дубликат на експертно становище и/или амбулаторен лист 

Услугата се предоставя след подаване на писмено заявление за издаване 
на дубликат. При изпращане по куриер, куриерските услуги са за сметка на 
пациента. 

При възникнала 
необходимост 

3.00 лв. 

Дубликат на фактура и/или касова бележка 

Услугата се предоставя след подаване на писмено заявление за издаване 
на дубликат. При изпращане по куриер, куриерските услуги са за сметка на 
пациента. 

При възникнала 
необходимост 

3.00 лв. 

 
 

Настоящият ценоразпис се състои от 7 страници. 


