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Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и 

други услуги от МБАЛ ВИТА ЕООД 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ Пациент - 

/здравно 

неосигурен/ 

Hallux valgus /MICA - перкутанно/ 2520.00 

Hallux valgus комбинирана 2500.00 

Алопластика коляно 3000.00 

Алопластика ТБС 3000.00 

Артроскопии с възстановяване на ПКВ 3000.00 

Артроскопия 2520.00 

Ввземане на биопсия от 1 зона 800.00 

Външен фактор, удължаване на дълги кости 3900.00 

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции 

с голям обем и сложност 

4400.00 

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции 

със среден обем и сложност 

2900.00 

Дневен стационар /без медикаменти/ 100.00 

Дневен стационар престой до 2 часа 50.00 

Екстракция 1 тип /перкутанни игли/ 1250.00 

Екстракция 1 тип щракащ пръст /перкутанно/ 1250.00 
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Екстракция 2 тип /открита/, De Quervain 1650.00 

Екстракция 2 тип /открита/, ганглион-китка  1650.00 

Екстракция 2 тип /открита/, субталарен имплант 1650.00 

Екстракция 2 тип /открита/, субталарен имплант, 

ганглион-китка /ходило, щракащ пръст /открито/, De 

Quervain, вземане на биопсия от 1 зона 

900.00 

Екстракция 2 тип /открита/, ходило 1650.00 

Екстракция 2 тип /открита/, щракащ пръст  1650.00 

Екстракция 3 тип /открита/, субталарен имплант, 

тенотомия /перкутанна/, заигляния перкутанна 

1300.00 

Екстракция 3 тип /открита/, тенотомия /перкутанна/ 1650.00 

Заигляния перкутанна 1650.00 

Запис на операция на диск 30.00 

Избор на анестезия , за платени пациенти 100.00 

Избор на стая, за платени пациенти 100.00 

Избор на стая - ателие, за платени пациенти 300.00 

Издаване на дубликат епикриза 20.00 

Издаване на дубликат на медицински документ 20.00 

Издаване на медицински документ /епикриза, сертификат/ 20.00 

Карпален тунел /миниинвазивна/ 1250.00 
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Кетъринг хранене 80.00 

Копие на медицинска документация - ИЗ /за период до 5 г. 

назад/ 

50.00 

Копие на медицинска документация - ИЗ /за период повече 

от 5 г. назад/ 

100.00 

Копие от образно изследване 10.00 

Костни операции след фрактура 3000.00 

Костни операции след фрактури 2 3900.00 

Кръвопреливане /без цената на кръвните продукти/ 200.00 

Леглоден в отделение 150.00 

Леглоден придружител 50.00 

Оперативни процедури на периферни и черепно-мозъчни 

нерви 

1600.00 

Операция на дискова херния 2500.00 

Оптопедична операция на горен крайник, със среден обем 

и сложност 

1900.00 

Ортопедична операзция на горен крайник, с малък обем и 

сложност 

1000.00 

Ортопедична операция на горен крайник, с голям обем и 

сложност 

2300.00 
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Ортопедична операция на долен крайник, с голям обем и 

сложност 

5000.00 

Ортопедична операция на долен крайник, с малък обем и 

слижност 

1200.00 

Ортопедична операция на долен крайник, със среден обем 

и сложност 

1800.00 

Остеотомия на задноходилни и предноходилни пръсти 2520.00 

Перкутанна тенотомия - множествена 2800.00 

Реконструкции на крайници 3900.00 

Сваляне на конци и превръзка 50.00 

Стационални грижи за диагностични и терапевтични 

процедури /тридневен пакет/ 

500.00 

Стационарни грижи и хемотрансфузия за ден 450.00 

Стационарно грижи за диагностични и терапевтични 

процедура /еднодневен пакет/ 

300.00 

Сухожилна трансплантация 2520.00 

Сухожилни транспозиции /множество/ 3000.00 

Тазови операции 3000.00 

Тенотомия и тендоелонгация 2520.00 

Терапия с мезенхиални клетки 5600.00 

Удължаване на латерална колона на ходило  2520.00 
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Хистологично изследване 100.00 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ - Допълнителни услуги, 

съгласно Наредба за осъществяване правото на 

достъп 

Пациент - 

/здравно 

осигурен/ 

Запис на операция на диск 30.00 

Избор на екип 900.00 

Избор на екип 800.00 

Избор на екип 700.00 

Избор на екип 600.00 

Избор на индивидуален пост санитарка 50.00 

Избор на индивидуален пост сестра/акушерка 130.00 

Избор на лекар 100.00 

Избор на лекар 200.00 

Избор на лекар 300.00 

Избор на лекар 400.00 

Избор на лекар 500.00 

Пакет подобрени битови условия - ВИП ателие, в цената 

на което се включват всички допълнителни битови 

условия, със или без придружител, по желание на 

пациента 

300.00 
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Меню за хранене по избор -1,  съобразено с лечебно-

диетичния режим 

100.00 

Меню за хранене по избор -2, съобразено с лечебно-

диетичния режим 

200.00 

Меню за хранене по избор -3, съобразено с лечебно-

диетичния режим 

400.00 

Меню за хранене по избор -4, съобразено с лечебно-

диетичния режим 

450.00 

Пакет подобрени битови условия - самостоятелна стая, в 

цената на която се включват всички допълнителни битови 

условия, със или без придружител, по желание на 

пациента, за един леглоден 

250.00 

 


