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МЦ „МедИнс – Свети Герасим Кефалонийски“ 

ул. Асен Йорданов, 1407 кв. Кръстова вада, София 

medins.bg 



 
 

 

За нас  

 

МЦ „МедИнс – Свети Герасим Кефалонийски“ е позициониран на адрес гр. София, ул. 

Асен Йорданов в квартал Кръстова вада, на метри от МОЛ Парадайс.  

Центърът цели да предложи на пациентите удобство, добро и качествено обслужване и 

най-вече високо качество на услугата и сигурност в резултатите и диагностиката. 

 Спрямо лекарите, с които ще си партнираме,  ние искаме да предложим комфортно 

работно място, поток от пациенти през застрахователни посредници, удобна локация за 

пациенти н свободен прием и най-вече справедливо, високо заплащане на техните услуги.  

Финансово предложение 

 

1. Твърда работна заплата при работна заетост от 4 до 6 часа на дневна база 

 

За специалист За специализант  

25 лева заплащане на час  + 30% от стойността на 

всеки частен преглед (директен бизнес, всички 

които не са по каса или от Застраховател) 

18 лева заплащане на час  + 30% от стойността на 

всеки частен преглед (директен бизнес, всички 

които не са по каса или от Застраховател) 

Минимален престой на ден – 4 часа Минимален престой на ден – 4 часа 

Минимален брой дни – 3 дена седмично Минимален брой дни – 3 дена седмично 

Граждански или трудов договор Граждански или трудов договор 
 

2. Твърда работна заплата при работна заетост 8 часа от понеделник до петък – по договаряне 
 

3. Работа на процент 

За специалист За специализант  

70% от стойността на всеки частен преглед 

(директен бизнес, всички които не са по каса или 

от Застраховател) 

55% от стойността на всеки частен преглед 

(директен бизнес, всички които не са по каса или 

от Застраховател) 

60% от стойността на всеки преглед по каса или от 

Застраховател 

50% от стойността на всеки преглед по каса или от 

Застраховател 

Минимален престой на ден – 4 часа Минимален престой на ден – 4 часа 

Минимален брой дни – 1 ден седмично Минимален брой дни – 3 дена седмично 

Граждански договор Граждански договор 
 

 

 

С уважение,  

Екипът на МедИнс  


