
Ин Витро Цена, 
заплащана 
от: 

 Пациент - 
/здравно 
неосигурени/ 

  

ICSI без ембриотрансфер - биолог 400.00 

Аванс ин-витро ICSI 1000.00 

Аванс ин-витро IVF - донорска програма 3000.00 

Аванс класическо ин-витро /IVF/ 1000.00 

Активиране на яйцеклетки след ICSI с калциев йонофор 40.00 

Антиспермални антитела - Sperm Mar lgG 46.50 

Биопсия(тъканна проба) 70.00 

Донорска вътрематочна инсеминация  730.00 

Донорски сперматозоиди 300.00 

Донорски сперматозоиди от чуждестранна банка 860.00 

Донорски яйцеклетки от чуждестранна банка  голям  пакет 7400.00 

Донорски яйцеклетки от чуждестранна банка  малък пакет 3400.00 

Донорски яйцеклетки от чуждестранна банка  среден  пакет 6000.00 

Ембриотрансфер ин-витро-доплащане 340.00 

Ембриотрансфер на размразени ембриони (вкл. размразяване и култивиране) 600.00 

Ин-витро IVF - донорска програма 3660.00 

Ин-витро на спонтанен цикъл без ембриотрансфер 1460.00 

Класическо ин-витро без ембриотрансфер /доплащане/ 1160.00 

Класическо инвитро без ембриотрансфер / доплащане 2/ 1360.00 

Криоконсервация на предимплантационни ембриони 550.00 

Кръвопреливане(без цената на кръвните продукти) 200.00 

Култивиране на ембриони до стадий бластоцист 370.00 

Лепило Ембриоглу 200.00 

Маточно-влагалищна тампонада 200.00 

Обработка на сперматозоиди за инсеминация 80.00 

Повторна донорска вътрематочна инсеминация (в същия цикъл) 350.00 

Повторна съпружеска вътрематочна инсеминация (в същия цикъл) 220.00 

Пункция на яйчникова киста 450.00 

Размразяване и оплождане на собствени яйцеклетки 1400.00 

Размразяване на ембриони 90.00 

Разрехавяване на лигавицата 70.00 



Специализиран транспорт на гамети и ембриони 100.00 

Стимулация и замразяване на яйцеклетки 2800.00 

Съпружеска вътрематочна инсеминация 430.00 

Съхранение на замразени ембриони за 3 мес. 180.00 

Съхранение на замразени ембриони за 6 мес. 250.00 

Съхранение на замразени ембриони за една година 420.00 

Съхранение на яйцеклетки за 1 година 420.00 

Съхранение на яйцеклетки за 3 месеца 180.00 

Съхранение на яйцеклетки за 6 месеца 250.00 

Транспорт на донорски яйцеклетки от  чуждестранна банка 800.00 

Фоликулаторна пункция без открити яйцеклетки в аспирата 800.00 

Хистологично изследване  100.00 

Спермограма 60.00 

Разширена спермограма 120.00 

Антиспермални антитела 85.00 

ДНК фрагментация 210.00 

Тест за биологична преживяемост 155.00 

Тест за прикрепителна способност 225.00 

Тест за криотолерантност 65.00 

Тест за виталност 55.00 

Замразяване на сперматозоиди 190.00 

Транспорт на гамети и ембриони 250.00 лв. за 
София; 500 за 
страната. 

TESE, PESA 210.00 

Обработка на документация при транспортиране на генетичен материал - 
входящ  

80.00 

Ретроградна еякулация 80.00 

Консултация с ембриолог 60.00 

Пакетна цена “Мъжка фертилност” 750.00 

Обработка на сперматозоиди 175.00 

Донор на сперматозоиди 200.00 

 


