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ЦЕНОРАЗПИС HA ХОСПИС ВИТА ЕООД в сила от 29 

март до 29 април 2022г. 

 

  

Вид на 

услугата 

Единична цена 

(на денонощие) 

Изпълнение на поддържащо лечение, медицинско 

наблюдение, рехабилитация и обгрижване на пациент в 

увредено общо състояние; ориентиран за време и място, 

който се движи свободно, без придружител и се грижи сам 

или с малко помощ за личните си и хигиенните си нужди, (не 

включва цената на изследвания, изразходваните лекарства и 

консумативи по време на престоя) 

Пакет 7 дни 560,00 лв. 

Изпълнение на поддържащо лечение, медицинско 

наблюдение, рехабилитация и обгрижване на пациент в 

увредено общо състояние; ориентиран за време и място, 

който се движи свободно, без придружител и се грижи сам 

или с малко помощ за личните си и хигиенните си нужди, (не 

включва цената на изследвания, изразходваните лекарства и 

консумативи по време на престоя) 

Пакет 14 
дни 

1000,00лв. 

Изпълнение на поддържащо лечение, медицинско 

наблюдение, рехабилитация и обгрижване на пациент в 

увредено общо състояние; ориентиран за време и място, 

който се движи свободно, без придружител и се грижи сам 

или с малко помощ за личните си и хигиенните си нужди, (не 

включва цената на изследвания, изразходваните лекарства и 

консумативи по време на престоя) 

Пакет 30 
дни 

1700,00лв. 

Изпълнение на поддържащо лечение, медицинско 

наблюдение, рехабилитация и обгрижване на пациент в 

много тежко общо състояние, ориентиран или не за време и 

място, пасивен, трудно подвижен дори и с помощ, не става 

от леглото, обслужва се изцяло от медицинския персонал (не 

включва цената на изследвания, изразходваните лекарства и 

консумативи по време на престоя) 

Пакет 7 дни 700,00 лв. 

Изпълнение на поддържащо лечение, медицинско 

наблюдение, рехабилитация и обгрижване на пациент в 

много тежко общо състояние, ориентиран или не за време и 

място, пасивен, трудно подвижен дори и с помощ, не става 

от леглото, обслужва се изцяло от медицинския персонал (не 

включва цената на изследвания, изразходваните лекарства и  

консумативи по време на престоя) 

 

Пакет 14 
дни 

1100,00лв 
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Медицинските прегледи, консултации, лабораторни и рентгенови  изследвания се извършват и 

заплащат допълнително съгласно ценоразписа на ДКЦ Вита. 

 

Изпълнение на поддържащо лечение, медицинско 

наблюдение, рехабилитация и обгрижване на пациент в 

много тежко общо състояние, ориентиран или не за време и 

място, пасивен, трудно подвижен дори и с помощ, не става 

от леглото, обслужва се изцяло от медицинския персонал (не 

включва цената на изследвания, изразходваните лекарства и 

консумативи по време на престоя) 

Пакет 30 
дни 

           
1800.00лв 

Допълнителна програма за рехабилитация при болести на 

периферна и централна нервна система, опорно- 

двигателния апарат, след прекаран инсулт, инфаркт или 

друго увреждащо заболяване. 

Услуга 50,00 лв. 

Дневен стационар Услуга 60.00лв. 

Изпълнение на поддържащо лечение, медицинско 
наблюдение, рехабилитация и обгрижване на пациент в 
увредено общо състояние; ориентиран за време и място, 
който се движи свободно, без придружител и се грижи сам 
или с малко помощ за личните си и хигиенните си нужди, (не 
включва цената на изследвания, изразходваните лекарства и 
консумативи по време на престоя) 

Еднодневен 
престой 

100,00лв 

Изпълнение на поддържащо лечение, медицинско 

наблюдение, рехабилитация и обгрижване на пациент в 

много тежко общо състояние, ориентиран или не за време и 

място, пасивен, трудно подвижен дори и с помощ, не става 

от леглото, обслужва се изцяло от медицинския персонал (не 

включва цената на изследвания, изразходваните лекарства и  

консумативи по време на престоя) 

 

Еднодневен 
престой 

120,00 

Храна на ден за придружител по обща диета Услуга 15,00 лв. 

Подаване на кислород с маска или назален катетър за 24 ч. 

 

 

 

 

Услуга 40,00 лв. 

Поставяна на абокат Услуга 10,00лв. 


