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Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и 

други услуги от МБАЛ ВИТА ЕООД 

 

Отделение Пластична, реконструктивна и естетична 

хирургия 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И РЕКОНСТРУКТИВНА 

ХИРУРГИЯ 

Пациент - 

/здравно 

неосигурен/ 

Happy lift 1400.00 

Брахиопластика 4000.00 

Боди Филър – 1 амп 500.00 

Дебридман при фимоза на пениса, при лица над 1 год възраст 100.00 

Дневен стационар /без медикаменти/ 100.00 

Дневен стационар престой до 2 часа 50.00 

Екстирпация на нокът с локална анестезия, при враснал нокът 210.00 

Ексцизионно почистване (дебридмен) на рана, инфекция или изгаряне 1500.00 

Ексцизия на малки образувания - до 1 см 280.00 

Ексцизия на малки образувания - над 1 см 610.00 

Ексцизия на множество кондиломи и/или френулотомия 950.00 

Ексцизия на нокътен кант при враснал нокът 320.00 

Електоркоагулация с анестезия 750.00 

Електрокоагулация на множествени образувания 600.00 
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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 

Инжекционна терапия за лизиране на келоид до 1 см., с локална анестезия, без 

консуматива 

200.00 

Инжекционна терапия за лизиране на келоид над 1 см., с локална анестезия, 

бец консуматива 

800.00 

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 

Леглоден в отделение, за платени пациенти 150.00 

Мастопексия и/или редукционна мамопластика, много голям обем 9000.00 

Мастопексия и/или редукционна мамопластика, голям обем 8000.00 

Мастоплексия и/или редукционна мамопластика, среден обем 7000.00 

Мастоплексия и/или редукционна мамопластика, малък обем 5000.00 

Мини раунд блок 3000.00 

Обрязване 750.00 

Оперативна корекция на френулум бреве 360.00 

Пиърсинг - пробиване на пъп и други 200.00 

Пиърсинг - пробиване на уши 160.00 

Повдигане на бедра 9000.00 
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Поставяне на кортикостероид в цикатрикс 600.00 

Премахване на потни жлези 2500.00 

Реконстрективни операции върху мъжки полов член - елонгация 4250.00 

Реконструктивна операция - голям обем 3200.00 

Реконструктивна операция - малък обем 1500.00 

Реконструктивна операция – малък обем – мини абдонинопластика 4500.00 

Реконструктивна операция - много голям обем 4300.00 

Реконструктивна операция - среден обем 2300.00 

Реконструктивна операция в областта на устните - голям обем 1200.00 

Реконструктивна операция в областта на устните - малък обем 700.00 

Реконструктивна операция в областта на устните - много голям обем 1350.00 

Реконструктивна операция в областта на устните - среден обем 1000.00 

Реконструктивна операция на лабии - голям обем 2400.00 

Реконструктивна операция на лабии - малък обем 1000.00 

Реконструктивна операция на лабии - среден обем 1350.00 

Реконструктивна операция на лицето по метода липофилинг 1 1000.00 

Реконструктивна операция на лицето по метода липофилинг 2 2500.00 

Реконструктивна циркулярна торсопластика 12250.00 

Реконструктивни операции - различни части на тялото 1500.00 

Реконструктивни операции в областта на горни и долни клепачи 4500.00 

Реконструктивни операции в областта на горни клепачи 2500.00 

Реконструктивни операции в областта на долни клепачи 3000.00 
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Реконструктивни операции в областта на корема - голям обем и сложност 7000.00 

Реконструктивни операции в областта на корема - малък обем и сложност 2000.00 

Реконструктивни операции в областта на корема - много голям обем и сложност 9000.00 

Реконструктивни операции в областта на корема - среден обем и сложност 7000.00 

Реконструктивни операции в областта на лицето - голям обем и сложност 6500.00 

Реконструктивни операции в областта на лицето - среден обем и сложност 5800.00 

Реконструктивни операции в областта на млечните жлези - голям обем и 

сложност 

4500.00 

Реконструктивни операции в областта на млечните жлези - среден обем и 

сложност 

3500.00 

Реконструктивни операции в областта на носа - голям и много голям обем и 

сложност 

6000.00 

Реконструктивни операции в областта на носа - малък обем и сложност 3750.00 

Реконструктивни операции в областта на носа - среден обем и сложност 4950.00 

Реконструктивни операции в областта на ушите 2500.00 

Реконструктивни операции върху мъжки полов член - голям обем 6200.00 

Реконструктивни операции върху мъжки полов член - среден обем 2650.00 

Реконструктивни операции при гинекомастия  - голям обем 4150.00 

Реконструктивни операции при гинекомастия - среден обем 3000.00 

Реконструктивни процедури в областта на лицето 1650.00 

Реконструкция на пенис с ексцизия на чужди тела /парафин и др./ 2400.00 

Реконструкция на пенис с ексцизия на чужди тела /парафин и др./ и 

трансплантация на собствено кожно ламбо или дерматом 

5000.00 
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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 

Хистологично изследване 100.00 

Циркумцизия 1200.00 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И РЕКОНСТРУКТИВНА 

ХИРУРГИЯ - Допълнителни услуги, съгласно Наредба за осъществяване 

правото на достъп 

Пациент - 

/здравно 

осигурен/ 

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 

Меню за хранене по избор -1,  съобразено с лечебно-диетичния режим 100.00 



  
 
 
 

 

МБАЛ „Вита” – База 2 
София, ул. „Филип Кутев“ 10 
тел.: 02 45 22 000, 088 99 22 000 
vitabaza2@vita.bg 
www.vita.bg 
 

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 

 


