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Утвърден ценоразпис на предоставяните услуги от МБАЛ 

ВИТА ЕООД – Отделение по Пластична, реконструктивна и 

естетична хирургия  

Операции и платени услуги Цена: 

Издаване на дубликат епикриза 20.00 

Издаване на медицински документ /епикриза, сертификат/ 20.00 

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 

Кръвопреливане /без цената на кръвните продукти/ 200.00 

Леглоден в отделение 150.00 

Леглоден придружител 100.00 

Стационарни 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 

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

консуматива 

200.00 

/без консуматива/   

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

без консуматива 

800.00 
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/без консуматива/   

Ексцизия на малки кожни образувания - до 1 см 280.00 

Ексцизия на малки кожни образувания - над 1 см 610.00 

Боди Филър – 1 амп 500.00 

 

Глава / лице 

Възстановяване на ушна висулка (на ухо) 400.00 

Намаляване на ушна висулка 1250.00 

Реконструктивни операции в областта на ушите 2500.00 

/Аурикулопластика при отоклиза/   

Браулифт 2400.00 

Фронтлифт 3200.00 

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

/Частичен фейслифтинг/   

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

/Стандартен фейслифтинг/   

Реконструктивна операция на лицето по метода липофилинг – 

2500(самостоятелна оп)//1000 (при вкл в др операция)/липофилинг 

1000-2500.00 

Реконструктивни операции в областта на горни клепачи/ Горна блефаропластика 2200.00 

Реконструктивни операции в областта на долни клепачи/ долна блефаропластика 3000.00 

Ринопластика за корекция на върха на носа  3600.00 
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Реконструктивни операции в областта на носа - голям и много голям обем и 

сложност 

6000.00 

Реконструктивни процедури в областта на лицето 1650.00 

Премахване на постоянен филър от устни –  /цена за устна/ 2000.00 

Премахване на потни жлези 2500.00 

 

Гърди 

Раунд-блок + Повдигане на гърдите с минимално отстраняване на излишна 

кожа 

3000.00 

Намаляване на ареоли (преместване на ареоли) 2000.00 

Реконструктивни операции на гърдите след мастектомия /цената не включва 

експандер/ 

1750.00 

Мастоплексия и/или редукционна мамопластика малък обем  5000.00 

Мастопексия и/или редукционна мамопластика среден обем от 7000 7000.00 

Мастопексия и/или редукционна мамопластика, голям обем  8000.00 

Мастопексия и/или редукционна мамопластика много голям обем 9000 9000.00 

Аугментационна мамопластика с кръгли или анатомични импланти/цената не вкл 

силиконовите импланти/ 

 3500.00 

Реконструктивни операции в областта на млечните жлези - голям обем и 

сложност + Риплейсмънт на импланти и позиция 

4500.00 

Оперативно лечение на гинекомастия при мъжете 3000.00 

 

Тяло 



  
 
 
 

 

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

Реконструктивна операция - малък обем – мини абдоминопластика  4500.00 

Абдоминопластика, пластика на предна коремна стена /среден обем и сложност/  7000.00 

Абдоминопластика, пластика на предна коремна стена / много голям обем и 

сложност/ 

 9000.00 

Реконструктивна циркулярна торсопластика 12250.00 

Липосукция на паласки  2000.00 

Липосукция на корем, горна и долна част  3000.00 

Липосукция на други малки зони – колене, брич, брахиум, брадичка  1500.00 

Брахиопластика 4000.00 

Повдигане на бедра 9000.00 

Хармонизиране на интимни лабии   

 


