
ЦЕНОРАЗПИС 
НА НОЩУВКИТЕ В БОЛНИЦА  “ВИТА”, 

считано от 02.01.2020г. 

 
 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

Цени за нощувки, лева 

Пациенти на 
свободен прием 

Контингент на 
МО 

Доплащане 
на Пациенти 

по КП 

Цяла 
стая 

Едно 
легло 

Цяла 
стая 

Едно 
легло 

Едно легло 

1 Апартамент 94,00 47,00 60,00 30,00 20 

2 Двойка- Луксозна 
/218,318,418/ 

66,00 33,00 48,00 24,00 15 

3 Стая двойка на 2-ри,3-ти и 4-ти 
етаж 

64,00 32,00 44,00 22,00 10 

4  Стая двойка  
първи етаж 

 

54 

 

27,00 

 

40 

 

20,00 
5 

5 Северна стая-221,222, 321, 322 - 12,00 - 12,00 - 

6 Сутеренни стаи - 9,10,11,12,13,14 - 12,00 - 12,00 - 

 

Забележки: 

1. Цените за нощувките са с включен ДДС и се отнасят за една нощувка. 
2. Нощувката в апартамент се заплаща за целия апартамент, независимо от броя на нощуващите. 
3. За организирани групи пациенти (над 10 човека) се заплаща нощувка по отделна оферта, договорена 
между Управителя на “ВИТА” и ръководителя на групата за всеки отделен случай. 
4. Във всички   стаи има телевизор, хладилник, телефон, самостоятелна баня, във всички сутеренни и 
северни стаи има мивка, телевизор, хладилник.   В апартаментите леглата са общи спални, а  в хола има 
диван, който може да се ползва за нощувка. 
5. При ползване на цяла стая самостоятелно от пациенти, второто легло се заплаща 70 % от цената за 
съответния контингент.   
6. При ползване на апартамент от различни категории пациенти, всеки доплаща разликата според своята 
категория. 
7.Пациенти приети по КП пожелали настаняване самостоятелно, заплащат второто легло 100 %.  
8. Пациенти приети по КП, при избор на стая доплащат , както следва:   

- за 1 ден  в стая на първия етаж – по 5,00 лв. с вкл.ДДС 
- за  1 ден в стая на 2,3 и 4 етаж  –  по 10,00 лв.с вкл.ДДС 
- за 1 ден в малък апартамент –     по 15,00 лв.с вкл.ДДС 
- за  1 ден в голям апартамент  –   по 20,00 лв.с вкл.ДДС 
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