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* Относно Алергологичните заболявания  виж Ценораз * Относно Алергологичните заболявания  виж Ценоразпис Раздел 

 - специалист по съответния профил.

ил. *      - специалист по съответния профил.

ил.

Диагностично свързани пакети, профилактични пакети
Диагностично свързани пакети

Заболявания: Лабораторен минимум Цена Разширен пакет Цена

Алергологични 
заболявания

ПКК, ДКК, Total Ig E, Специфичен Ig E 
по избор с 5 алергена (хранителен - 5 алергена
41.10), хранителен - 5 алергена (код 41.20), хранителен
алергена (код 41.30), инхалаторен - 5 алергена (код 41.40
инхалаторен - 5 алергена (код 41.50), животински - 5 ал
(код 41.60), растителен панел - 5 алергена (код 41.70); д
панел - 5 алергена (код 41.80), дървесен панел - 5 алерген
41.90), инхалаторен - бронхиална астма и атопичен де
(код 41.91), ECP - еозинофилен катионен протеин (код

панел 
 (код 
 - 5 
), 
егена 
ървесен 
а (код 
рматит 
 41.92)       

ПКК, ДКК, Total Ig E, Специфичен Ig E панел 
имуноблот по избор с 25 алергена (инхалаторен панел - 25 
алергена (код 41.52), детски инхалаторен панел - 25 алергена (код 41.95), 
хранителен панел - 25 алергена (код 41.31), атопичен панел - 25 алергена 
(код 41.98), детски панел - 25 алергена (код 41.94)

код на пакета: 1000 25,00 лв. код на пакета: 1001 77,00 лв.
* Препоръчително е консултация с лекар - специалист 
съответния профил.

по * Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния 
профил.

* Относно Алергологичните заболявания  виж Ценоразпис,
Раздел имунологична и алергологична диагностика.

  * Относно Алергологичните заболявания  виж Ценоразпис  Раздел пис - ,  - 
имунологична и алергологична диагностика.

Анемия ПКК, ДКК, Морфология на еритроцити; СУЕ    ПКК, ДКК, Морфология на еритроцити, 
Ретиколуцити, Серумно желязо, Трансферин, 
Феритин, Фолиева киселина, Витамин B12, Бета 
таласемия (Хемоглобин F и Хемоглобин А1)                      

код на пакета: 1002 7,00 лв. код на пакета: 1003 93,00 лв.

(Електрофореза на хемоглобин: 53.66 лв - Виж в 
Ценоразписа)

* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния проф * Препоръчително е консултация с лекар

Атерокслероза Общ холестерол, HDL, LDL, Триглицериди; Общ холестерол, HDL, LDL, Триглицериди, 
Хомоцистин, Липопротеин А, Аполипопротеин А, 
Аполипопротеин В, CRP hs                                                     

код на пакета: 1004 7,00 лв. код на пакета: 1005 128,00 лв.
* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния проф  Препоръчително е консултация с лекар



 - специалист по съответния профил.

ил. *      - специалист по съответния профил.

ил.
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Бъбречни заболявания ПКК  ДКК  СУЕ  Общ белтък  Албумин  ПКК  ДКК  СУЕ  Общ белтък  Албумин  Креатинин  

.

ил.

ил. *      - специалист по съответния профил.

 - специалист по съответния профил.

Диагностично свързани пакети
Заболявания: Лабораторен минимум Цена Разширен пакет Цена
Хипертония ПКК, ДКК, Кръвна захар, Общ холестеро

HDL, LDL, Триглицериди, Урея, Креати
Урина - общо химично изследване и сед

л, 
нин, 
имент; 

ПКК, ДКК, Кръвна захар, Общ холестерол, HDL, LDL, 
Триглицериди, Урея, Креатинин, Урина - общо 
химично изследване и седимент, Калий, Натрий; 

код на пакета: 1006 17,50 лв. код на пакета: 1007 19,00 лв.
* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния проф  Препоръчително е консултация с лекар

Белодробни 
заболявания

ПКК, ДКК, CRP                                           ПКК, ДКК, CRP, Серумно желязо, Микробиологично 
изследване и антибиограма (изолиране на 
причинителя от плеврален пунктат, бронхиален 
аспират или хемокултура), антитела срещу 
причинителя, туморни маркери - CIFRA 21-1, NSE, 
TPS, разтворим рецептор на интерлевкин 2, 
хромогранин А, квантиферонов тест (за доказване на 
туберкулозна инфекция);                                                        

код на пакета: 1008 8,00 лв. код на пакета: 1009 360,30 лв.
* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния проф * Препоръчително е консултация с лекар

Бъбречни заболявания ПКК  ДКК  СУЕ  Общ белтък  Албумин, , , , ,
Креатинин, Уреа, Урина - общо химичн
изследване и седимент;                   

 ПКК  ДКК  СУЕ  Общ белтък  Албумин  Креатинин  
о 

, , , , , ,
Уреа, Урина - общо химично изследване и седимент, 
Посявка на урина и при необходимост - 
антибиограма;                                                                             

код на пакета: 1010 13,00 лв. код на пакета: 1011 20,00 лв.
* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния проф  Препоръчително е консултация с лекар

Предполагаем диабет Орален глюкозо толерантен тест, 
Фруктозамин, Урина - захар ацетон;                     
код на пакета: 1012 6,50 лв.

* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния профил

Диабет Кръвно-захарен профил, Урина - захар 
ацетон, Фруктозамин;                                 

Кръвно-захарен профил, Урина - захар ацетон, 
Фруктозамин, Хемоглобин А1С, Микроалбуминурия, 
Инсулин, Гастрин, Глюкагон, C-peptide;                             

код на пакета: 1013 6,50 лв. код на пакета: 1014 145,00 лв.
* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния проф * Препоръчително е консултация с лекар



ил. *      - специалист по съответния профил.

ил. *      - специалист по съответния профил.

33

ил. *      - специалист по съответния профил.

ил. *      - специалист по съответния профил.

Диагностично свързани пакети
Заболявания: Лабораторен минимум Цена Разширен пакет Цена

Заболявания на 
щитовидната жлеза

TSH, FT3, FT4 ПКК, ДКК, CRP, TSH, FT3, FT4, TBG, Anti Tg, Anti TPO, 
TRAK

код на пакета: 1015 31,50 лв. код на пакета: 1016 118,85 лв.
* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния проф  Препоръчително е консултация с лекар

Заболявания на 
хипофизната жлеза

GH, ACTH, TSH, ADH, FSH, LH, PRL ПКК, ДКК, CRP, GH, ACTH, ADH, TSH, FT3, FT4, TBG, 
Tg, TRAK, Anti Tg, Anti TPO, FSH, LH, PRL, E2, E3, 
Progesteron, Testosteron, DHEA-S

код на пакета: 1017 118,00 лв. код на пакета: 1018 296,35 лв.

* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния проф  Препоръчително е консултация с лекар

Изследвания на 
бременността -        
І триместър (10-13-
седмица)

             
та г. 

Кръвна група, Rh-фактор, ПКК, ДКК, Кр
захар, Фруктозамин, Урина - общо хими
изследване и седимент;                                

ъвна 
чно 
  

Кръвна група, Rh-фактор, ПКК, ДКК, Урина - общо 
химично изследване и седимент, Кръвна захар, 
Фруктозамин, Рубеола IgG, Toxoplasma Ig M, 
Хламидия трахоматис IgG, Васерман, HIV, Урея, 
Креатинин, АСАТ, АЛАТ, Общ белтък, Албумин, 
Биохимичен скрининг на плода за вродени 
малформации - Prisca 5.0 - І триместер (10-13-та 
седмица);                                                                          

код на пакета: 1019 14,00 лв. код на пакета: 1020 126,00 лв.
* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния проф  Препоръчително е консултация с лекар

Изследвания на 
бременността -        
ІІ триместър (14-21 
седмица)

             
г. 

Кръвна група, Rh-фактор, ПКК, ДКК, Кр
захар, Фруктозамин, Урина - общо хими
изследване и седимент                                 

ъвна 
чно 
       

Кръвна група, Rh-фактор, ПКК, ДКК, Урина - общо 
химично изследване и седимент, Кръвна захар, 
Фруктозамин, Рубеола IgG, Хламидия трахоматис IgG, 
Васерман, HIV, Урея , Креатинин, АСАТ, АЛАТ, GGT, 
AP, Общ белтък, Албумин, Биохимичен скрининг на 
плода за вродени малформации - Prisca 5.0 - ІІ 
триместер (14-21 седмица);                                                      

код на пакета: 1021 14,00 лв. код на пакета: 1022 119,00 лв.

* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния проф  Препоръчително е консултация с лекар



ил. *      - специалист по съответния профил.
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код на пакета: 1025 15 лв. код на пакета: 1026 32 лв.
ил. *      - специалист по съответния профил.

ил. *      - специалист по съответния профил.

ил. *      - специалист по съответния профил.

Диагностично свързани пакети
Заболявания: Лабораторен минимум Цена Разширен пакет Цена

Полово предавани 
заболявания 

СПИН, Васерман, Хламидия трахоматис
IgM), Хепатит В (HBs Ag), Микоплазма 
хоминис и уреаплазма (от уретрален или
цервиковагинален секрет)                           

 (IgG, 

 
  

СПИН, Васерман, Хламидия трахоматис (IgG, IgM), 
Хепатит В (HBs Ag), Микоплазма хоминис и 
уреаплазма (от уретрален или цервиковагинален 
секрет).                                                                   
(При желание по клинични показания или за ваксинация - изследване на 
цервикален секрет за хуман папилома вирус HPV чрез молекулярно-
генетични методи) - Виж раздел Инфекциозен имунитет на организма в 
същата таблица. 

код на пакета: 1023 79,00 лв. код на пакета: 1024 64,00 лв.
* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния проф  Препоръчително е консултация с лекар

Чернодробни 
заболявания

ПКК, ДКК, СУЕ, Билирубин - общ, дире
АСАТ, АЛАТ, Алкална Фосфатаза, GGT,
Урина - общо химично изследване и сед
Уробилиноген;                   

ктен, 
 
имент, 

ПКК, ДКК, СУЕ, Билирубин - общ, директен, АСАТ, 
АЛАТ, Алкална Фосфатаза, GGT, LDH, Урина - общо 
химично изследване и седимент, Уробилиноген, Общ 
белтък, Албумин, Протромбиново време, 
Фибриноген, Мастен профил - холестерол, общ 
холестерол, HDL, LDL, Триглицериди;                                

код на пакета: 1025 15,00 лв. код на пакета: 1026,00 32,50 лв.,50 
* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния проф  Препоръчително е консултация с лекар

Хепатит А Anti HAV IgM;                                                    Anti HAV IgM, Anti HAV IgG (преболедувал), ПКК, 
СУЕ, Билирубин - общ, директен, АСАТ, АЛАТ, 
Алкална Фосфатаза, GGT, LDH, Урина - общо 
химично изследване и седимент, Уробилиноген; 
Протромбиново време, Фибриноген                                    

код на пакета: 1027 12,00 лв. код на пакета: 1028 42,50 лв.
* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния проф  Препоръчително е консултация с лекар

Хепатит В HBs Ag, Anti HBcIgM;                                       HBs Ag, Anti HBcIgM, Anti HBc total (преболедувал/ 
хронична форма), ПКК, СУЕ, Билирубин - общ, 
директен, АСАТ, АЛАТ, Алкална Фосфатаза, GGT, 
Урина - Билирубин, Уробилиноген, Протромбиново 
време, Фибриноген                                                                    

код на пакета: 1029 22,00 лв. код на пакета: 1030 39,00 лв.
(HBV - DNA - количествено: 171.26 лв - Виж в 
Ценоразписа)

* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния проф  Препоръчително е консултация с лекар



                                     
 лица)

ил. *      - специалист по съответния профил.
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Диагностично свързани пакети
Заболявания: Лабораторен минимум Цена Разширен пакет Цена

Хепатит С Anti HCV;                                                       Anti HCV, ПКК, СУЕ, Билирубин - общ, директен, 
АСАТ, АЛАТ, Алкална Фосфатаза, GGT, Урина - 
Билирубин, Уробилиноген, Протромбиново време, 
Фибриноген                                                            

код на пакета: 1031 20,00 лв. код на пакета: 1032 37,00 лв.
(HCV - RNA - количествено: 171.26 лв - Виж в 
Ценоразписа)

(HCV - генотипизиране: 159.25 лв - Виж в Ценоразписа)
* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния проф  Препоръчително е консултация с лекар

* Забележка: За всички останали вирусологични изследвания виж Информация лекари - Пакет Вирусология
* Забележка: За имунологична диагностика виж Информация лекари - Клинични асоциации на някои значими автоантитела

                                                              Инфекциозен имунитет на организма
(необходимост от прилагане на ваксина, изследване на контактни

Имунен статус при: Лабораторен минимум Цена

Вирусен Хепатит А Anti HAV total;                                                        

код на пакета: 1033 12,00 лв.
* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния профил

Вирусен Хепатит B HBs Ag, Anti HBc total, Anti HBs;                             
код на пакета: 1034 34,00 лв.

* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния профил

Морбили Anti Morbillivirus IgG;                                                 
код на пакета: 1035 42,20 лв.

* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния профил

Паротит Anti Parotitisvirus IgG;                                                
код на пакета: 1036 44,40 лв.

* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния профил
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                                                              Инфекциозен имунитет на организма
(необходимост от прилагане на ваксина, изследване на контактни

Имунен статус при: Лабораторен минимум Цена

Рубеола Anti Rubella IgG;                                               
код на пакета: 1037 15,00 лв.

* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния профил

Варицела V.Zoster IgG;                                                                  
код на пакета: 1038 42,69 лв.

* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния профил

Полиомиелит (детс
паралич)

ки Poliovirus -1-ab, Poliovirus -2-ab,                         
Poliovirus -3-ab;                                                    
код на пакета: 1039 119,37 лв.

* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния профил

Коклюш Anti B. pertussis IgG;                                                    
код на пакета: 1040 40,97 лв.

* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния профил

Дифтерия Diphtherie Toxoid - ab;                                         
код на пакета: 1041 42,20 лв.

* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния профил

Тетанус Tetanus antitoxin;                                                          

код на пакета: 1042 37,30 лв.
* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния профил

Човешки папиломе
вирус

н Изследване на цервикален секрет за HPV чрез 
молекулярно-генетични методи;              

код на пакета: 1043 162,00 лв.
* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния профил



 
ия)

ане 
ника

 - специалист по съответния профил.

ил. *      - специалист по съответния профил.
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ц ур ц(р р )

ане 
стата 

ил. *      - специалист по съответния профил.

и упътване за вземане на биологичен 
            

 - специалист по съответния профил.   

Профилактични пакети
Изследвания Лабораторен минимум Цена Разширен пакет Цена

Профилактични 
изследвания за жени

ПКК, ДКК, CRP, Фруктозамин, Холестер
Триглицериди, HDL, LDL, Урея, Креати
Пикочна киселина, АСАТ, АЛАТ, GGT, 
Протромбиново време, Общ билирубин
FSH, TSH, Цитонамазка от женски полов
органи, CRP hs, Урина - общо химично 
изследване и седимент

ол, 
нин, 

, LH, 
и 

ПКК, ДКК, CRP, Фруктозамин, Холестерол, 
Триглицериди, HDL, LDL, Урея, Креатинин, Пикочна 
киселина, АСАТ, АЛАТ, GGT, Протромбиново време, 
Общ билирубин, Калций, Фосфор, Калций, Фосфор, 
Урина - общо химично изследване и седимент, 
Цитонамазка от женски полови органи, CRP hs, 
Хормонални изследвания -TSH, FT4, TAT, MAT, LH, 
FSG, Естрадиол, Туморни маркери - М2 
пируваткиназа (черва), CA 15-3 (млечна жлеза), СА-125 
(яйчник)                                                                   

код на пакета: 1044 77,00 лв. код на пакета: 1045 228,10 лв.
* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния проф  Препоръчително е консултация с лекар

Разширено изследв
за карцином на яйч

ROMA индекс (яйчник);                                                           
код на пакета: 1046 57,50 лв.
* Препоръчително е консултация с лекар

Течна цитонамазка
(работи се в Герман

Взема се по същия начин, както обикновена 
цитонамазка. Осигурява цитологична информация за ф р ц
наличен инфекциозен причинител и за хуман 
папилома вирус.
код на пакета: 1047 25,00 лв.

Профилактични 
изследвания за мъже

ПКК, ДКК, CRP, Фруктозамин, Холестер
Триглицериди, HDL, LDL, Урея, Креати
Пикочна киселина, АСАТ, АЛАТ, GGT, 
Протромбиново време, Общ билирубин
hs, РSA - общ, Урина - общо химично 
изследване и седимент;                                

ол, 
нин, 

, CRP 

              

ПКК, ДКК, CRP, Фруктозамин, Холестерол, 
Триглицериди, HDL, LDL, Урея, Креатинин, Пикочна 
киселина, АСАТ, АЛАТ, GGT, Протромбиново време, 
Общ билирубин, CRP hs, РSA - общ и свободен, Урина 
- общо химично изследване и седимент;                             

код на пакета: 1048 48,00 лв. код на пакета: 1049 60,50 лв.
* Препоръчително е консултация с лекар - специалист по съответния проф  Препоръчително е консултация с лекар

Разширено изследв
за карцином на про
(генетичен тест)

PCA3 (простата)                                                                          
код на пакета: 1050 220,00 лв.
* Виж раздел: Поръчвателни листове - PCA3 
материал                                                                                                                               
* Препоръчително е консултация с лекар

* Забележка: За всички останали туморни заболявания виж Информация лекари - Туморни маркери
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паразити  Микробиологично изследване на 

Профилактични пакети
Изследвания Лабораторен минимум Цена Разширен пакет Цена
Започване на работа Васерман, ПКК, ДКК, Кръвна захар, АЛА

АЛАТ, Урея, Креатинин, Урина - общо 
химично изследване и седимент;              

Т, 

              

Здравни изисквания към лицата, работещи в 
детските заведения, специализираните институции 
за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, 
предприятията, които произвеждат или търгуват с 
храни, бръснарските, фризьорските и козметичните 
салони: Васерман, ПКК, ДКК, Кръвна захар, АЛАТ, 
АЛАТ, Урея, Креатинин, Урина - общо химично 
изследване и седимент, Бактериологично изследване 
за носителство на шигели, салмонели, 
ентеропатогенни ешерихия коли и коремнотифно 
носителство, Изследвания за чревни паразити;                 

код на пакета: 1051 16,00 лв. код на пакета: 1052 31,00 лв.

Постъпване в детск
градина           

а ПКК, ДКК, Урина - общо химично изследване 
и седимент, Перианален отпечатък за 
ентеробиоза, Фекална проба за чревни 
паразити  Микробиологично изследване на ,
анален секрет;                                                              

код на пакета: 1053 20,00 лв.
Постъпване в детск
ясла

а ПКК, ДКК, Урина - общо химично изследване 
и седимент, Перианален отпечатък за 
ентеробиоза, Фекална проба за чревни 
паразити, Микробиологично изследване на 
анален секрет, Васерман на един от 
родителите;                                                               
код на пакета: 1054 27,00 лв.

Здравна книжка Микробиологично и паразит
изследване

ологично 13,00 лв.

код на пакета: 1055
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