
 

ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ 
 

Кръвни изследвания 
 

Пълна кръвна картина (ПКК) 35 лв. 
Биохимични показатели 60 лв. 
Глюкоза – глюкомер 10 лв. 
ПКК+биохимични показатели 80 лв. 
Глюкозна крива 150-200 лв. 
Биохимични показатели (за 

показател) 
 

10 лв. 

Амилаза 10 лв. 
Кръвна натривка 40 лв 

 

Офталмология 
 

Тест на Ширмер 30 лв. 
Измерване на вътреочно налягане 30 лв. 
Проба с флуоресцеин 30 лв. 

 

Кардиология 
 

ЕКГ 40 лв. 
ЕКГ /контролно/ 30 лв. 

 

Изследване на урина и фекалии 
 

Тест лента + под микроскоп 1-во 

изследване 

 

50 лв. 

Тест лента 25 лв. 
Седимент на урина - микроскопско 

изследване 

 

35 лв. 

Контролно изследване на урина 35 лв. 
Изследване на уролити 70 лв. 
Копроовоскопия 50 лв. 
Копроларвоскопия 50 лв. 
Копроовоскопия+копроларвоскопия 60 лв. 
Контролна копроовоскопия или 

копроларвоскопия 

 

40 лв. 
 

Цитология



 

Цитологично изследване -

микроскопско 

 

50 лв. 

Цитологично изследване на 

конюнктивален секрет 

 

50 лв. 

Вагинална цитология 50 лв. 
Взимане на цереброспинална 

течност 

 

180 лв. 

Изследване на цереброспинална 

течност 

 

300 лв. 

Кръвна натривка - дирофилария 
 

30 лв. 

Кожна проба – микроскопска 30 лв. 
Трихограма 20 лв. 
Посявка за дерматофити 50 лв. 
Микробиологично изследване с 

антибиотикограма - секрет 

 

60 лв. 

Cross – match при кръвопреливане 50 лв. 
 

Серологични тестове кучета 
 

Тест – гиардиаза (Giardia Ag) 45 лв. 
Тест – парвовироза (CPVAg) 45 лв. 
Тест – гана (CDVAg) 45 лв. 
Тест – гана (CDVAb) 60 лв. 
Тест – парвовироза, коронавироза, 
гиардиаза (CPV/CCV/Giardia) 

 

65 лв. 

Тест – лайшмания (Leishmania Ab) 60 лв. 
Тест – дирофилариоза (Heartworm) 60 лв. 
Тест – дирофилариоза, ерлихиоза, 
лаймска болест и анаплазмоза (CaniV 

4 Bionote) 

 

80 лв. 

Тест – лептоспироза (Leptospira Ab) 65 лв. 
Тест – бруцелоза (Brucella Ab) 65 лв. 
Тест – панкреатит (Canine Pancreatit 

lipase test) 

 

85 лв. 

Тест алергия – Total Ig E 65 лв. 
Low dose dexamethasone test 200 лв. 
Изследване хормони на щитовидна 

жлеза 

 

85 лв. 

Изследване на прогестерон 55 лв. 
 

Серологични тестове котки



 
 
 

Тест – котешки коронавирус 

антиген (FeCoV Ag) 

 

45 лв. 

Тест – котешки коронавирус 

антитяло (FeCoV Ab) 

 

65 лв. 

Тест – токсоплазмоза антитяло 65 лв. 
Тест – котешки инунодефицитен 

вирус и котешка левкемия (FIV/ 

FeLV) 

 

65 лв. 

Тест - панлевкопения, котешки 

коронавирус, гиардиаза (FPV/ 

FcoV/Giardia Ag) 

 

65 лв. 

Тест – панкреатит (Feline Pancreatit 

lipase test) 

 

85 лв. 

Teст – панлевкопения (FPVAg) 

Титър антитела на бяс 

Серологичен алерго тест 

45 лв. 
330 лв 

750 лв 

 
 

Биопсии 
 
 

Тънкоиглена аспирационна биопсия 60 лв. 
Тъканна биопсия 120 лв. 
Биопсия под ехографски контрол 120 лв. 
Костномозъчна биопсия 150 лв. 
Цитологично изследване – туморни 

образувания 

 

90 лв. 

Хистологично изследване 170 лв. 
 

Образна диагностика 
 

Ехография коремна 

Ефография контролна 

80 лв. 
 50 лв 

Скрининг за бременност с ехограф 50 лв. 
Ехокардиография 90-110 лв. 
Рентгенография 

Рентгенография след 20 часа 

50 лв.  
60 лв 

Всяка следваща рентгенография 40 лв. 
Ехография на очни среди 60 лв. 

 


