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ЗАПОВЕД №Д-221 

от 11.11.2016 година  

за изменение и допълнение на Заповед № Д-87 от 18.04.2016 г., София, в частта 

„Медицински услуги за провеждане на клинични проучвания” 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

§1. Цени на медицински услуги за провеждане на клинични проучвания, считано от 

11 ноември  2016 година 

 

Медицински услуги за провеждане на клинични проучвания 

Име на услугата Цена/лв. 

Административна такса за разглеждане на проекто-договор или 

анекс представен от Възложителя 250.00 лв. 

Визита 100.00 лв. 

Телефонна визита 100.00 лв. 

Вземане на кръв   10.00 лв. 

Изследване на урина   10.00 лв. 

Вливания   30.00 лв. 

Тест за бременност   10.00 лв. 

Невропсихологично изледване 100.00 лв. 

ЕКГ   25.00 лв. 

ЕЕГ   70.00 лв. 

Пълна полисомнография 500.00 лв. 

Дихателна полиграфия 300.00 лв. 

CIPAB титрация 200.00 лв. 

ЕМГ   70.00 лв. 

Доплерова сонография   70.00 лв. 

КТ глава 120.00 лв. 
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КТ тяло 150.00 лв. 

Рентгенография   40.00 лв. 

Сцинтиграфия (без стойността на радиоизотопа) 120.00 лв. 

DATSCAN (без стойността на радиоизотопа) 200.00 лв. 

Леглоден 120.00 лв. 

Лумбална пункция  100.00 лв. 

Плазмафереза за една процедура 4 000.00 лв. 

Консултация с офталмолог 100.00 лв. 

Транскриниална магнитна стимулация   60.00 лв. 

Съхранение на лекарствени продукти в болнична аптека 

(месечно) 100.00 лв. 

Ползване на линейка 100.00 лв. 

Разглеждане на ново проучване на редовно планирано 

заседание от комисията по етика за клинично изпитване, което 

ще се провежда само в МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД 1 500.00 лв. 

Разглеждане на промени в утвърдено проучване на редовно 

планирано заседание от комисията по етика за клинично 

изпитване, което ще се провежда само в МБАЛНП „Св. Наум” 

ЕАД 1 000.00 лв. 

Разглеждане на ново проучване на извънредно заседание от 

комисията по етика за клинично изпитване, което ще се 

провежда само в МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД 2 000.00 лв. 

Разглеждане на промени в утвърдено проучване на извънредно 

заседание от комисията по етика за клинично изпитване, което 

ще се провежда само в МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД 1 200.00 лв. 

Разходите за телефон и факс се заплащат след издаване на 

фактура   

Оптична кохерентна томография  140.00 лв. 

Зрителна острота  20.00 лв. 

Очни дъни  20.00 лв. 

Периметрия  40.00 лв. 

Цветоусещане    9.00 лв. 

Очно налягане    9.00 лв. 

Т-спот Тест  240.00 лв. 

Годишна такса болничен координатор (таксата се заплаща 

поотделно за всяка година от договора)    300.00 лв. 

 

Изпълнителен директор: 

      /Акад. проф. д-р Ив. Миланов, дмн/ 


