
Ценоразпис 
На услугите, извършвани  в Клиника продуктивни животни на ВМФ 

/Цените са без разходи за медикаменти, консумативи и с включено ДДС/ 

 

 
код Манипулация   Цена с 

ДДС в лв 

552 Клиничен преглед на едро преживно животно - за  1 брой   36,00 лв. 

553 Консултация от – специалист - КПрЖ   18,00 лв 

554 Клиничен преглед на едро преживно животно - до  5 броя   24,00 лв. 

555 Клиничен преглед на едро преживно животно -от   6 до   50 

броя - общо 

  120,00 лв. 

556 Клиничен преглед на едро преживно животно - от 51 до 100 

броя - общо 

  180,00 лв. 

557 Клиничен преглед на едро преживно животно - над 100 броя - 

общо 

  360,00 лв. 

558 Клиничен преглед на дребно преживно животно - за 1 брой   15,00 лв. 

559 Клиничен преглед на дребно преживно животно - до 5 броя   12,00 лв. 

560 Клиничен преглед на дребно преживно животно - от   6 до   50 

броя - общо 

  50,00 лв. 

561 Клиничен преглед на дребно преживно животно - от 51 до 100 

броя - общо 

  120,00 лв. 

562 Клиничен преглед на дребно преживно животно - от 101 до 150 

броя - общо 

  180,00 лв. 

563 Клиничен преглед на дребно преживно животно - над 150 броя 

- общо 

  240,00 лв. 

564 Клиничен преглед  на свиня, нерез или прасе -  за   1 брой    18,00 лв. 

565 Клиничен преглед  на свиня, нерез или прасе -  за всяко 

следващо -   до 20 броя  

  6,00 лв. 

567 Клиничен преглед  на свиня, нерез или прасе -  за всяко 

следващо - над 20 броя  

  3,60 лв. 

568 Общ клинично-диагностичен преглед - Птица   12,00 лв. 

569 Издаване на Ветеринарномедицински документи - за всички - 

КПрЖ 

  30,00 лв. 

570 Посещение и преглед на животно в дома на стопанина (в 

рамките на населеното място) - за всички, без лекуването - 

КПрЖ 

  60,00 лв. 

571 Престой на лекаря по чужда вина - за всеки 30 минути - КПрЖ   12,00 лв. 

  ОБЩИ КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАНИПУЛАЦИИ        

572 Инжекции – мускулна, подкожна - КПрЖ   3,00 лв. 

573 Инжекции – венозна, получаване на кръв - КПрЖ   6,00 лв. 

574 Кръвопускане - КПрЖ   24,00 лв. 

575   Поставяне на абокат - КПрЖ   12,00 лв. 



576 Кръвопреливане - КПрЖ   120,00 лв. 

577 Прилагане на лекарствени средства вътрешно, чрез сонда - 

Едри ПрЖ 

  24,00 лв. 

578 Прилагане на лекарствени средства вътрешно, чрез сонда - 

Дребни ПрЖ 

  12,00 лв. 

579 Прилагане на лекарствени средства вътрешно, чрез бутилка - 

Едри ПрЖ 

  12,00 лв. 

580 Прилагане на лекарствени средства вътрешно, чрез бутилка - 

Дребни ПрЖ 

  6,00 лв. 

581 Ректално аплициране на лекарствени средства - КПрЖ   15,00 лв. 

582 Прилагане на лекарствени средства външно - Едри ПрЖ   12,00 лв. 

583 Прилагане на лекарствени средства външно - Дребни ПрЖ   6,00 лв. 

584 Изследване на ларинкс, фаринкс - КПрЖ   12,00 лв. 

585 Изследване диагностично сърце, кръвообръщение -КПрЖ   12,00 лв. 

586 Вземане на фекална проба - КПрЖ   12,00 лв. 

587 Катетеризация на пикучен мехур - Крава   24,00 лв. 

588 Катетеризация на пикучен мехур - Овца, коза    12,00 лв. 

589 Поставяне на феромагнит - КПрЖ   12,00 лв. 

590 Клизма - Едри преживни животни   18,00 лв. 

591 Клизма - Дребни преживни животни   12,00 лв. 

592 Изследване на устна кухина - Едри ПрЖ   12,00 лв. 

593 Изследване на устна кухина -  Дребни ПрЖ   6,00 лв. 

594 Троакиране на едри преживни животни   18,00 лв. 

595 Троакиране на дребни преживни животни   12,00 лв. 

596 Промивка търбух - КПрж   60,00 лв. 

597 Отстраняване на чужди тела в устна кухина - КПрЖ   12,00 лв. 

598 Отстраняване на чужди тела в хранопровода - КПрЖ   60,00 лв. 

599 Диагностична и терапевтична пункция на вътрешни органи и 

кухини - КПрЖ 

  24,00 лв. 

600 Биопсия на вътрешни органи - КПрЖ   24,00 лв. 

601 Получаване на урина без катетър - КПРЖ   12,00 лв. 

602 Ректално изследване – едри ПрЖ   18,00 лв. 

603 Ректално изследване – дребни ПрЖ   12,00 лв. 

604 Поставяне на инжекция - субконюнктивална, паралумбална  - 

КПрЖ 

  24,00 лв. 

605 Поставяне на инжекция- интратрахеална, интраартикуларна, 

интрабурзална, ретроградна венозна или епидурална - КПрЖ 

  36,00 лв. 

606 Терапевтично кръвопускане - Едри ПРЖ   24,00 лв. 

607 Терапевтично кръвопускане - Дребни ПрЖ   12,00 лв. 



608 Вземане на секрет / смивка / отпечатък - за всички животни - 

КПРЖ 

  12,00 лв. 

609 Превръзка - обикновена - КПрж   12,00 лв. 

610 Превръзка - сложна/ лекарствена/подпорна и др - КПрж   30,00 лв. 

611 Компрес - КПрЖ   12,00 лв. 

612 Използване на окачват. приспособл. (люлка) за Едри ПрЖ - за 1 

ден  

  12,00 лв. 

613 Физиотерапия - КПрЖ   15,00 лв. 

614 Евтаназия - Едри ПрЖ   48,00 лв. 

615 Евтаназия - Дребни ПрЖ   18,00 лв. 

616 Локална анестезия -  Епидурална анестезия - КПрЖ   48,00 лв. 

617 Локална анестезия - Обезболяване на млечна жлеза - КПрЖ   48,00 лв. 

618 Промивка на препуциум, влагалище  дребни ПрЖ   9,60 лв. 

619 Промивка на препуциум, влагалище или матка едри ПрЖ   24,00 лв 

620 Оперативни намеси при влагинални неоплазии - КПрЖ   96,00 лв. 

621 Оперативни намеси при влагинални неоплазии едри ПрЖ   144,00 лв. 

622 Оперативна намеса при изпадане на влагалището дребни ПрЖ   60,00 лв. 

623 Оперативна намеса при изпадане на влагалището едри ПрЖ   120,00 лв. 

624 Оперативна намеса при изпадане на матката при едри ПрЖ   60,00 лв. 

625 Оперативна намеса при изпадане на матката при едри ПрЖ   180,00 лв. 

626 Оперативна намеса при изпадане на матката чрез лапаротомия 

при едри ПрЖ 

  264,00 лв. 

627 Оперативна намеса при изпадане на матката чрез лапаротомия 

при дребни ПрЖ и свине 

  96,00 лв. 

628 Мастектомия - частична едри ПрЖ   96,00 лв. 

629 Мастектомия - тотална едри ПрЖ   300,00 лв. 

630 Мастектомия - частична дребни ПрЖ   60,00 лв. 

631 Мастектомия - тотална дребни ПрЖ   96,00 лв. 

632 Хирургически манипулации при травми, рани и фистули на мл. 

жлеза дребни ПрЖ 

  36,00 лв. 

633 Хирургически манипулации при травми, рани и фистули на мл. 

жлеза едри ПрЖ 

  72,00 лв. 

634 Ректално изследване за бременност на едри ПрЖ   18,00 лв. 

635 Ехографско изследване за бременност на едри ПрЖ   24,00 лв. 

636 Ехографско изследване за бременност на дребни ПрЖ и свине   18,00 лв. 

637 Ехографско изсл. на репродуктивен тракт или мл. жлеза КПрЖ   36,00 лв. 

638 Акушерска помощ чрез екстракция на плода при едри ПрЖ   96,00 лв. 

639 Акушерска помощ чрез екстракция на плода при дребни ПрЖ и 

свине 

  48,00 лв. 



670 Акушерска помощ при торзио на матката с последваща 

екстракция на плода едри ПрЖ 

  144,00 лв. 

671 Акушерска помощ при торзио на матката с последваща 

екстракция на плода дребни ПрЖ 

  84,00 лв. 

672 Частична фетотомия при едри ПрЖ   180,00 лв. 

673 Тотална фетотомия при едри ПрЖ   360,00 лв. 

674 Цезарово сечение при едри ПрЖ   384,00 лв. 

675 Цезарово сечение при дребни ПрЖ   84,00 лв. 

676 Цезарово сечение при свине   120,00 лв. 

677 Получаване на материал от биологични флуиди (ексудати, 

трансудати, мляко, сперма) за микроб. изследване  - КПрЖ 

  36,00 лв. 

678 Мануелно отделяне на плацента едри ПрЖ   36,00 лв. 

679 Мануелно отделяне на плацента дребни ПрЖ   18,00 лв. 

680 Интраматочна апликация на лекарствени средства при лекуване 

на ендометрити  - КПрЖ 

  12,00 лв. 

681 Интрацистернална апликация на лекарствени средства без 

поставяне на биканюла при лекуване на мастити - КПрЖ 

  2,40 лв. 

682 Интрацистернална апликация на лекарствени средства с 

поставяне на биканюла при лекуване на мастити - КПрЖ 

  6,00 лв. 

683 Изследване на куцота при всички видове животни - КПРЖ   24,00 лв. 

684 Рентгеноскопия - КПрЖ   30,00 лв. 

685 Рентгенография - КПрЖ   30,00 лв. 

686 Изследване на очи и зрение - КПрЖ   20,00 лв. 

687 Изследване на устна кухина, ларингс и фарингс - КПрЖ   24,00 лв. 

688 Изследване на уши и слух - КПрЖ   24,00 лв. 

689 Вземане на смивка от препуциум - КПрЖ   6,00 лв. 

690 Тънкоиглена асп. биопсия - КПрЖ   24,00 лв. 

691 Биопсия на вътр. органи и кости - КПрЖ   48,00 лв. 

692 Каутеризация - КПрЖ   50,00 лв. 

693 Троакиране - КПрЖ   24,00 лв. 

694 Тоалет на рана - КПрЖ   20,00 лв. 

695 Зашиване на рана - КПрЖ   40,00 лв. 

696 Използване на дренаж при рана – КПрЖ   20,00 лв. 

697 Лекуване на абсцес - КПрЖ   30,00 лв. 

698 Лекуване на дълбоко разположен абсцес - КПрЖ   50,00 лв. 

699 Лекуване на флегмон - КПрЖ   100,00 лв. 

700 Локална анестезия - КПРЖ   15,00 лв. 

701 Инфилтрационна анестезия - КПрЖ   15,00 лв. 



702 Проводна анестезия на периферни нерви - КПрЖ   40,00 лв. 

703 Новокаинови блокади - КПрЖ   50,00 лв. 

704 Обща венозна наркоза на едри ПрЖ   100,00 лв. 

705 Обща венозна наркоза на СВ, ОВ, КЗ - КПрЖ   50,00 лв. 

706 Инхалационна наркоза - КПрЖ   100,00 лв. 

707 Обдишване с балон амбу/кислород - КПрЖ   24,00 лв. 

708 Пилене на деформирани зъби - КПрЖ   36,00 лв. 

709 Вадене на зъб - млечен -КПрЖ   24,00 лв. 

710 Вадене на зъб - постоянен - КПрЖ   36,00 лв. 

711 Операция при ценуроза - КПрЖ   48,00 лв. 

712 Операции при костния слухов канал - КПрЖ   120,00 лв. 

713 Операции на небцето или езика - КПрЖ   96,00 лв. 

714 Отстраняване на чуждо тяло от фарингса  ЕЖ  конс. - КПрЖ    50,00 лв. 

715 Отстраняване на чуждо тяло от фарингса  ДЖ конс. КПрЖ   50,00 лв. 

716 Операция на слюнчената жлеза и слюнчения канал - КПрЖ   200,00 лв. 

717 Трахеотомия - едри ПрЖ   100,00 лв. 

718 Трахеотомия - дребни ПрЖ   50,00 лв. 

719 Отстраняване на рог – теле до 6 мес.   12,00 лв. 

720 Отстраняване на рог – теле над 6 мес. и на крава   18,00 лв. 

721 Отстраняване на рог – на ДПЖ до 30 дни   12,00 лв. 

722 Отстраняване на рог – на ДПЖ над 30 дни   20,00 лв. 

723 Промиване и почистване на ухо - КПрЖ   20,00 лв. 

724 Операция на ухо (отхематом)   60,00 лв. 

725 Отстраняване на тумори / полипи от ушната раковина или 

слуховия канал - КПрЖ 

  200,00 лв. 

726 Операции на очната ябълка - КПрЖ   120,00 лв. 

727 Катетеризация на пикочен мехур – мъжко - КПрЖ   60,00 лв. 

728 Лапаротомия - КПрЖ и оперативна намеса при проникващи 

коремни рани - ЕЖ 

  300,00 лв. 

729 Лапаротомия - КПрЖ и оперативна намеса при проникващи 

коремни рани - ДЖ 

  120,00 лв. 

730 Лапаротомия - КПрЖ при абдоминален крипторхизъм  -    120,00 лв. 

731 Руменотомия при ЕПЖ   300,00 лв. 

732 Руменотомия при ДПЖ   120,00 лв. 

733 Поставяне на временна/постоянна търбухова фистула - КПрЖ   100,00 лв. 

734 Ентеротомия  - КПрЖ или цистотомия   180,00 лв. 

735 Резекция и анастомоза на черва - КПрЖ   240,00 лв. 

736 Гастротомия; абомазотомия - КПрЖ   180,00 лв. 



737 Торзио на абомазуса - оперативно - КПрЖ   240,00 лв. 

738 Операция при умбиликална херния –  едри ПРЖ   200,00 лв. 

739 Операция при умбиликална херния – ДПрЖ и СВ   60,00 лв. 

740 Операция при умбиликална херния – прасе до 6 месеца   36,00 лв. 

741 Операция при ингв. херния - едностранна - КПрЖ   48,00 лв. 

742 Операция при ингв. херния - двустранна - КПрЖ   200,00 лв. 

743 Перинеална херния  - КПрЖ - едностранна   200,00 лв. 

744 Перинеална херния - КПрЖ - двустранна   200,00 лв. 

745 Диафрагмална херния при ЕПрЖ   500,00 лв. 

746 Диафрагмална херния при ДПрЖ   200,00 лв. 

747 Уретростомия  - КПрЖ   100,00 лв. 

748 Уретротомия - КПрЖ   50,00 лв. 

749 Репониране, включително и оперативно при пролапсус на 

ректума - ЕПрЖ 

  200,00 лв. 

750 Репониране, включително оперативно при пролапсус на 

ректума - ДПрЖ 

  100,00 лв. 

751 Операция на ректална и анална фистула - КПрЖ   200,00 лв. 

752 Ампутация на ректума след изпадане – ЕПрЖ   120,00 лв. 

753 Ампутация на ректума след изпадане – прасе    36,00 лв. 

754 Резекция на ребра - КПрЖ   96,00 лв. 

755 Фрактура / луксация – наместване, гипсиране/шиниране- ЕПрЖ   200,00 лв. 

756 Фрактура / луксация – наместване, гипсиране/шиниране- 

ДПрЖ 

  100,00 лв. 

757 Оостеосинтеза - КПрЖ - нефрагментирана фрактура    180,00 лв. 

758 Остеосинтеза - КПрЖ - фрагментирана фрактура   300,00 лв. 

759 Оперативно отстраняване на фикс. елементи - КПрЖ   100,00 лв. 

760 Нормално подрязване на копитата – ЕПрЖ   25,00 лв. 

761 Нормално подрязване на копитата – ДПрЖ   15,00 лв. 

762 Ортопедично подрязване на копитата – ЕПрЖ   40,00 лв. 

763 Ортопедично подрязване на копитата – ДПрЖ   20,00 лв. 

764 Операция в областта на копитото  - ЕПрЖ   60,00 лв 

765 Операция в областта на копитото  - ДПрЖ   30,00 лв 

766 Лекуване на панарициум, абсцес, флегмон, стъпална язва  - 

КПрЖ 

  96,00 лв. 

767 Операция на сухожилията / мускулите – ЕПрЖ   200,00 лв. 

768 Операция на сухожилията / мускулите – ДПрЖ   100,00 лв. 

769 Оперативно лекуване на стави /бурзи - ЕПрЖ   120,00 лв. 



770 Оперативно лекуване на стави /бурзи - ДПрЖ   72,00 лв. 

771 Ампутация на пръста при ЕПрЖ   250,00 лв. 

772 Ампутация на пръста при ДПрЖ, СВ    100,00 лв. 

773 Операция на опашката – ЕПрЖ   100,00 лв. 

774 Операция на опашката – ДПрЖ и СВ   50,00 лв. 

775 Кастрация на бик – по открит начин   120,00 лв. 

776 Кастрация на бик – по закрит начин с клещи на Бордицио   60,00 лв. 

777 Кастрация на нерез над 3 години   60,00 лв. 

778 Кастрация на мъжко прасе   12,00 лв. 

779 Кастрация на женско прасе   80,00 лв. 

780 Овариектомия на свиня   100,00 лв. 

781 Кастрация на коч / пръч до 2 месеца   36,00 лв. 

782 Кастрация на коч / пръч над два месеца   48,00 лв. 

783 Кастрация на коч / пръч с клещи на Бордицио   24,00 лв. 

784 Кастрация на прасе със скротална херния    50,00 лв. 

785 Кастрация на прасе - хермафродит   100,00 лв. 

786 Лекуване на следкастрационни усложнения - ЕПрЖ   120,00 лв. 

787 Лекуване на следкастрационни усложнения - ДПрЖ   72,00 лв. 

788 Терапевтична промивка на препуциум и пенис - КПрЖ   12,00 лв. 

789 Ампутация на пенис - ЕПрЖ   200,00 лв. 

790 Ампутация на пенис - ДПрЖ   100,00 лв. 

791 Оперативно изместване пениса на бик - пробник   300,00 лв. 

792 Оперативно изместване пениса на коч / пръч - пробник   100,00 лв. 

793 Операция при фимоза и парафимоза - КПрЖ   100,00 лв. 

794 Оперативно отстраняване на тумори - КПРЖ - от кожа и 

лигавици  

  120,00 лв. 

795 Поставяне на носна халка на бик   72,00 лв. 

796 Поставяне на носна халка на нерез и свиня   24,00 лв. 

797 Лекуване на заболявания на синусите - КПрЖ   72,00 лв. 

 


