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Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и 

други услуги от МБАЛ ВИТА ЕООД 

 

 

Наименование на услугата Цена, заплащана 

от: 

Пациент - 

/здравно 

неосигурени/ 

АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ - ПЛАТЕНИ УСЛУГИ 

LLETZ 750.00 

Абдоминална кистектомия 2720.00 

Абдоминална миомектомия 2810.00 

Абдоминална тотална хистеректомия 3840.00 

Аборт (с венозна анестезия) 450.00 

Абразио и кюретаж на матка 800.00 

Биопсия на млечна жлеза 600.00 

Биопсия с абразио 865.00 

Вагинална кистектомия 1265.00 

Вагинална хистеректомия 3190.00 

ВИП родилна зала 200.00 

Вулвектомия радикална 3700.00 

Вулвектомия симпла 1600.00 
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Диагностична лапароскопия и хистероскопия 2820.00 

Дилатация на цервикален канал 200.00 

Дневен стационар /без медикаменти/ 100.00 

Дневен стационар престой до 2 часа 50.00 

Екстирпация на бартолинова киста 965.00 

Електоркоагулация с анестезия 750.00 

Електрокоагулация на множествени образувания 600.00 

Задна или предна вагинална пластика 1900.00 

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 

Квадрантектомия на гърда 1950.00 

Кетъринг хранене 80.00 

Колпоперинеопластика 1800.00 

Колпосуспенсия а модо Бърч 1800.00 

Конизация на маточна шийка 1350.00 

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 
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Лапаромиомектомия 2850.00 

Лапароскопия - диагностична 2250.00 

Лапароскопия - оперативна 2650.00 

Лапароскопска кистектомия 2650.00 

Лапароскопска миомектомия 2850.00 

Лапароскопска супрацервикална хистеректомия 3400.00 

Лапароскопска тотална хистеректомия 3500.00 

Лапароскопски асистирана вагинална хистеректомия 3500.00 

Лапароскопско лечение на доброкачествени бъбречни новообразувания 3945.00 

Лапаротомия при извънматочна бременност 2550.00 

Леглоден в отделение, за платени пациенти 150.00 

Леглоден придружител 100.00 

Марсупиализация при бартолинит 750.00 

Маточно-влагалищна тампонада 250.00 

Медикаментозно прекъсване на бременността 400.00 

Метропластика 1600.00 

Миомектомия,полипектомия, сепарирано пробно абразио 750.00 

Мисед 450.00 

Оперативни интервенции с коремен достъп 2750.00 

Операция на влагалищен септум 850.00 

Пакет нормално раждане 3650.00 

Пакет раждане на близнаци 3950.00 
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Пакет цезарово раждане 3900.00 

Пластика на маточна шийска 750.00 

Поставяне на спирала с анестезия 150.00 

Предна и задна вагинална пластика 2100.00 

Прекъсване на бременност след 12 гс по медицински показания 690.00 

Присъствие на Дула по време на раждане 400.00 

Присъствие на роднина по време на раждане 200.00 

Радикално отстраняване на матката 4650.00 

Сваляне на конци и превръзка 50.00 

Серклаж 450.00 

Системна лимфна дисекция 6000.00 

Стационални грижи за диагностични и терапевтични процедури /тридневен пакет/ 500.00 

Стационарни грижи и хемотрансфузия за ден 450.00 

Стационарни грижи при бременност с повишен риск 100.00 

Стационарно грижи за диагностични и терапевтични процедура /еднодневен пакет/ 300.00 

Супрацервикална хистеректомия 3400.00 

Теоретична подготовка на майката - първи грижи за новороденото в дома 100.00 

Тотална лапароскопска хистеректомия 3500.00 

Трансвагинална лапароскопия 1920.00 

Утеровезикопексия TVT обтуратор 1020.00 

Утеровезикопексия конвенционална 1400.00 

Хистероскопия - диагностична 850.00 
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Хистероскопия - оперативна 1000.00 

Хистероскопска миомектомия 1700.00 

Хистологично изследване 100.00 

АГО-Допълнителни услуги, съгласно Наредба за осъществяване правото на достъп Пациент - 

/здравно 

осигурени/ 

LLETZ избор на екип 400.00 

ВИП пакет за абдоминална кистектомия 1470.00 

ВИП пакет за абдоминална радикална хистеректомия 2880.00 

ВИП пакет за абдоминална тотална хистеректомия 1720.00 

ВИП пакет за вагинална хистеректомия 1720.00 

ВИП пакет за диагностична лапароскопия и хистероскопия 1670.00 

ВИП пакет за лапаромиомектомия 1570.00 

ВИП пакет за лапароскопска кистектомия 1660.00 

ВИП пакет за лапароскопска супрацервикална хистеректомия 2140.00 

ВИП пакет за лапароскопска тотална хистеректомия 2320.00 

ВИП пакет за лапароскопски асистирана вагинална хистеректомия 2320.00 

ВИП пакет за лапаротомия при извънматочна бременност 1470.00 

ВИП пакет за миомектомия 1570.00 

ВИП пакет за оперативна лапароскопия 1590.00 

ВИП пакет за оперативни интервенции с коремен достъп 1720.00 

ВИП пакет за разширена тотална хистеректомия 2720.00 

ВИП пакет за хистероскопска миомектомия 1180.00 
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ВИП родилна зала 200.00 

Избор на екип 900.00 

Избор на екип 800.00 

Избор на екип 700.00 

Избор на екип 700.00 

Запис на операция на диск 30.00 

Избор на екип за вагинална кистектомия 700.00 

Избор на екип за вагинална хистеректомия 900.00 

Избор на екип за вулвектомия симпла 700.00 

Избор на екип за диагностична лапароскопия 900.00 

Избор на екип за задна или предна вагинална пластика 700.00 

Избор на екип за колпо-перинео пластика 700.00 

Избор на екип за колпосуспенсия амодо Бърч 700.00 

Избор на екип за конизация на маточна шийка 900.00 

Избор на екип за метропластика 900.00 

Избор на екип за оперативна хистероскопия 860.00 

Избор на екип за пластика на маточна шийка 575.00 

Избор на екип за предна и задна вагинална пластика 900.00 

Избор на екип за трансвагинална лапароскопия 770.00 

Избор на индивидуален пост санитарка 50.00 

Избор на индивидуален пост сестра/акушерка 130.00 

Избор на лекар 100.00 
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Избор на лекар 200.00 

Избор на лекар 300.00 

Избор на лекар 400.00 

Избор на лекар 500.00 

Избор на екип за абразио и кюртаж 575.00 

Избор на екип за диагностичка хистероскопия 670.00 

Избор на екип за екстирпация на бартолинова киста 600.00 

Избор на екип за марсупиализация при бартолинит 600.00 

Избор на екип за миомектомия, полимектомия+сепарирано абразио 575.00 

Избор на лекар за Мисед-"Кухо яйце" 375.00 

Избор на екип за прекъсване на бременност след 12 гс по медицински показания 530.00 

Избор на лекар за серклаж 375.00 

Избор на лекар за уретровезикопексия - TVT obturator 480.00 

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 

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 ВИП - нормално раждане 2590.00 

Пакет ВИП - оперативно раждане 3020.00 

Пакет ВИП Плюс - оперативно раждане 3070.00 
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Пакет Основен - нормално раждане 1690.00 

Пакет Основен - оперативно раждане 1820.00 

Пакет Основен Плюс - нормално раждане  2290.00 

Пакет Основен Плюс - оперативно раждане 2620.00 

Пакет подобрени битови условия - самостоятелна стая, в цената на която се включват 

всички допълнителни битови условия, със или без придружител, по желание на 

пациента 

250.00 

Присъствие на Дула по време на раждане 400.00 

Присъствие на роднина по време на раждане 200.00 

Теоретична подготовка на майката - първи грижи за новороденото в дома 100.00 

 


