
 

 

                                             
 

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА 
 

1. Първичен преглед от лекар специалист ФРM – 50 лв 
2. Вторичен преглед от лекар – 20 лв 
3. Функционална диагностика и кинезиологичен анализ – 30 лв 
4. Мануална терапия – 45 лв за една процедура 
5. Индивидуална кинезитерапия – 30 лв за една процедура 
6. Физиотерапевтична процедура - ИФТ, ДД, ИМП, УВЧ, ТЕНС, УВО, Импулсен 

ток, Радар, Д Арсонсонвал  – 10 лв за една процедура 
7. Физиотерапевтична процедура - Фонофореза, КЕФ, Електростимулация, 

Лазертерапия – 15 лв за една процедура 
8. МЛС Лазертерапия       - 50 лв за една процедура 
9. Дълбока осцилация      – 12 лв за една процедура 
10. Механотерапия (артромод), велоергометър, бягаща пътека     – 10 лв за една 

процедура 
11. Суспенсионна терапия (Роше)  - 10 лева за процедура 
12. Лечебен масаж със специализирани техники     – 40 лева за една процедура 
13. Медицински масаж със вендузи    - 15 лв за една процедура 
14. Кинезиотейпинг апликация (кинезио ленти)       – 7 лв 
15. Пакет  мануална терапия : (включва първичен преглед от лекар и четири 

процедури мануална терапия ) – 200 лв 
16. Пакет акупунктура включва : ( първичен преглед от лекар и десет процедури 

акупунктура) – 240 лв 
17. Пакет физиотерапевтично лечение : ( включва  първичен преглед от лекар и 

седем процедури физиотерапия) – 120 лв 
18. Пакет Кинезитерапия : (включва пет процедури индивидуална кинезитерапия ) – 

120 лв 
19. Пакет Кинези- и Физиотерапия : (включва преглед от лекар, пет процедури 

индивидуална кинезитерапия и пет процедури физиотерапия) – 220 лв 
20. Пакет Механотерапия (артромод ), велоергометър, бягаща пътека : ( включва пет 

процедури) – 40 лв 
21. Пакет Изокинетични процедури: (включва пет процедури ) – 70 лв 
22. Пакет Суспенсионна терапия (Роше) : (включва пет процедури) – 40 лв        
23. Пакет Дълбока осцилация : ( пет процедури ) – 50 лв 
24. Пакет МЛС Лазер терапия   :  (четири процедури ) – 160 лв 
25. Леглоден за рехабилитация  – 70 лева за ден 
26. Ранна следоперативна рехабилитация в рамките на престоя (за клинична пътека 

№ 217-1; 217-2; 218)  - 70 лева 
27. Ранна следоперативна рехабилитация в рамките на престоя (за клинична пътека 

№ 220; 221; 222  - 40 лева 
 

  


