
ЦЕНОРАЗПИС 
на пакетните цени за всяка една медицинска програма в Болница  “ВИТА” - Велинград, 

считано от 02.01.2020г. 

№ 
по ред 

Наименование на медицинската 
програма 

Минимален 
престой дни 

Цена за 
един ден 

1. Контингент на МО 
/ЗОВС/ 
Стая на ІІ, ІІІ и ІV етажи 

 До 15 дни годишно 

Не по-малко от 5 дни 35,00 лв. 

2. Контингент на МО 
/ЗОВС/ 
Стая на I-ви етаж 

Не по-малко от 5 дни 33,00 лв. 

3. Контингент на МО 
/ЗОВС/ 
Апартамент голям 

Не по-малко от 5 дни 43,00 лв 

4. Контингент на МО 
/ЗОВС/ 
Апартамент малък 

Не по-малко от 5 дни 37,00 лв. 

 

 

5. 

Програма за рехабилитация на 
пациенти, ползвали КП в Болница 
“ВИТА”, настанени в: 

Стая на I-ви етаж 
Стаи на II, III, IV етаж 

 

 

 

45,00 лв. 

 

 

6. 

Медицинска програма за 
долекуване, рехабилитация и 
профилактика на пациенти на 
свободен прием, настанени в: 

Стая на ІІ,ІІІ и ІV етажи 

Не по-малко от 5 дни 55,00 лв. 

 

 

7. 

Медицинска програма за 
долекуване, рехабилитация и 
профилактика на пациенти на 
свободен прием, настанени в: 

Стая на първи етаж   

Не по-малко от 5 дни 50,00 лв. 



 

 

 

8. 

Медицинска програма за 
долекуване, рехабилитация и 
профилактика на пациенти на 
свободен прием, настанени в: 

Апартамент голям 

Не по-малко от 5 дни 70,00 лв 

 

 

 

9. 

Медицинска програма за 
долекуване, рехабилитация и 
профилактика на пациенти на 
свободен прием, настанени в: 

Апартамент малък 

Не по-малко от 5 дни 56,00 лв 

 

 

 

10. 

Медицинска програма за 
долекуване, рехабилитация и 
профилактика на пациенти на 
свободен прием, желаещи 
настаняване в северни или 
сутеренни стаи 

Не по-малко от 5 дни 35,00 лв. 

 

Забележка:  

- Пакетът включва: нощувка,един храноден, лекарски преглед и три 
медицински процедури 
- Пациенти, които желаят повече от предвидените в пакета 

процедури, могат да ги получат срещу заплащане по цени, актуални към 
момента, съгласувано с лекуващия лекар. 

- Храната да се калкулира с 50% надценка, като хранодена е 12,00 лева.  
Пациентите могат по желание извън пакета да си поръчат храна по 
заявка, или на аламинут, извън предвиденото  в пакета. 

- Пациенти, ползвали КП в малък и голям апартамент при желание за 
продължаване на лечението по медицински пакет пак в същата категория 
стая, заплащат пакет по цени за граждански лица. 

- Военноинвалидите и военнопострадалите заплащат 25% от 
стойността на пакета за пациенти на свободен прием, според 
категорията на стаята. 

- При ползване на цяла стая самостоятелно се заплаща 70 % от 
стойността на медицинския пакет за съответния контингент. 

1. За пациенти, които по медицински показания не могат да ползват 
пакетните цени на медицинските програми, са в сила цените на услугите по 
действащия в момента ценоразпис. 


	ЦЕНОРАЗПИС

