
ЕИК: 1125315380016

Пациент

КОМПЛЕКСНИ  ЦЕНИ  НА "МЕДИЦИНСКИ 
ПАКЕТ" И НОЩУВКИ, СПОРЕД  

КАТЕГОРИЯТА   НАСТАНЯВАНЕ 

КОНТИНГЕНТИ МО

Цена за нощувка на пациенти, контингент на 
МО /за ден на човек/
VIP апартаменти ден 50,00 лв.

Апартамент ден 48,00 лв.

Студио ден 45,00 лв.

Стая с две легла - изток ден 40,00 лв.

Стая с две легла - запад ден 35,00 лв.

Цена на "Медицински пакет"на 
пациенти,контингент на МО/ за ден на човек/

VIP апартаменти ден 65,00 лв.

Апартамент ден 63,00 лв.

Студио ден 60,00 лв.

Стая с две легла - изток ден 53,00 лв.

Стая с две легла - запад ден 50,00 лв.

Цена на "Медицински пакет"на военно-
инвалиди и военно-пострадали / за ден на човек/

Студио ден 20,00 лв.

Стая с две легла - изток ден 18,00 лв.

Стая с две легла - запад ден 17,00 лв.

 ПАЦИЕНТИ   НА  СВОБОДЕН  ПРИЕМ

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги 
от "СБР - ВИТА" ЕООД - КЛОН ПОМОРИЕ      

 СЧИТАНО ОТ 01.05.2023г. 

Код от 
инф. 
с-ма 

на ЛЗ

Наименование на услугата

Мерна 
единица

(ден, брой 
и др.) 

ЦЕНА



Цена за нощувка на пациенти на свободен 
прием,извън контингента  на МО /за ден на 
човек/

VIP апартаменти ден 60,00 лв.

Апартамент ден 60,00 лв.

Студио ден 55,00 лв.

Стая с две легла - изток ден 50,00 лв.

Стая с две легла - запад ден 50,00 лв.
Цена на "Медицински пакет"на пациенти на 
свободен прием,извън контингента на МО/ на 
ден на човек/
VIP апартаменти ден 85,00 лв.

Апартамент ден 80,00 лв.

Студио ден 80,00 лв.

Стая с две легла - изток ден 75,00 лв.

Стая с две легла - запад ден 72,00 лв.

Цена на "Медицински пакет"след  ползване на 
Клинична пътека за всички пациенти,които 
сами желаят да удължат престоя си/на ден на 
човек/

Апартамент ден 80,00 лв.

Студио ден 75,00 лв.

Стая с две легла ден 65,00 лв.

Доплащане при лечение по КП- избор на
помещение за настаняване, с включени всички
допълнителни битови условия на човек :

Потребителска такса по чл.37 по ЗЗО за 7 дни 40,60 лв.

Стая с две легла за 7 дни 175.00 лв

Стая с две легла с обща тераса за 7 дни 70.00 лв

Апартамент /студио за 7 дни 210.00 лв

ВИП апартамент за 7 дни 245.00 лв

Доплащане на храна по желание на пациента ден 7,00 лв.

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
Първичен лекарски преглед бр. 25,00 лв.
Вторичен лекарски преглед бр. 10,00 лв.
Кален плаж бр. 8,00 лв.



 Кална апликация /кушетка/ бр. 25,00 лв.

Рапна/солена/вана бр. 15,00 лв.
Кална вана бр. 20,00 лв.
Подводна гимнастика с рехабилитатор бр. 8,00 лв.
Компрес с луга /едно поле/ бр. 8,00 лв.
Компрес с луга ,всяко следващо поле бр. 5,00 лв.
Групова лечебна физкултура бр. 5,00 лв.
Индивидуална лечебна физкултура бр. 12,00 лв.
Частичен масаж/ гръб,яка,крайници/-15мин. бр. 20,00 лв.

Подводно струев /тангентор/ масаж-20 мин. бр. 25,00 лв.

Апаратен масаж-10 мин. бр. 8,00 лв.

Екстензионвибратор бр. 8,00 лв.

 Инверсна лежанка-10мин. бр. 10,00 лв.

Комб.апарат крио и компресотерапия-10 мин. бр. 10,00 лв.

ЛФК-индивид.+криокомпресотерапия бр. 20,00 лв.

Комбиниран масажен стол Therapina Robo-15 мин. бр. 10,00 лв.

Суха екстензия по Перл бр. 8,00 лв.

Терапия с високочестотни ел. магнитни вълни на
едно поле – радар, магнитотерапия, УВЧ

бр. 8,00 лв.

Процедури с нискочестотни/средночестотни/
токове, вкл. електрофореза

бр. 8,00 лв.

ИФТ + вакуум бр. 8,00 лв.
Електростимулация /електрогимнастика/ на
паретични и хипотрофични мускули, TENS

бр. 8,00 лв.

Ултразвук на едно поле бр. 9,00 лв.
Ултразвук на повече полета /на всяко следващо/ бр. 5,00 лв.
Ултразвук със стационарен излъчвател/БТЛ/ бр. 12,00 лв.

Облъчвания със солукс, общи и еритемни УВЛ обл.
и др.

бр. 4,00 лв.

Инхалация с луга бр. 6,00 лв.

Лазертерапия:                   -на едно поле бр. 15,00 лв.
                                       - на две полета бр. 25,00 лв.

Поставяне на мускулна/венозна инжекция бр. 4,00 лв.

ЕКГ с 12 отвеждания бр. 8,00 лв.

Обработка и превръзка на рана бр. 10,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАТЕНИ УСЛУГИ



Колагенотерапия с апарат Гуна-магнитофореза –
тяло/ увреди на ставите и междупрешленните
дискове  на дяловете на  гр.стълб/

бр. 35,00 лв.

- 1 пр. едно поле/една ампула/
Колагенотерапия с апарат Гуна-магнитофореза –
лице

бр. 40,00 лв.

- 1 пр. /една ампула/
Лимфодренаж /пресотерапия/ - долни/горни
крайници

бр. 15,00 лв.

Сауна-1час- при минимум 4 души бр. 15,00 лв.
Басейн бр. 7,00 лв.
Пакет сауна +басейн бр. 20,00 лв.

Рапен /солен/ басейн 30мин.+15мин.хидромасаж бр. 10,00 лв.

Фитнес –за 1час бр. 5,00 лв.
Хидромасаж /джакузи/ със солена вода /рапа/– 20
мин.

бр. 8,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ТАКСИ
Застраховка  злополука  и  кражба ден 1,00 лв.

Заверен запис на страница на медицински
документ

бр. 2,00 лв.

Издаване копие/дубликат/ на  епикриза бр. 3,50 лв.

Издаване на болничен лист на пациент, ползващ
"медицински пакет"

бр. 20,00 лв.

Копиране на медицински документ - едностранно бр. 0,10 лв.

Копиране на медицински документ - двустранно бр. 0,15 лв.

Еднократни консумативи бр. 2,00 лв.

Такса  паркинг ден 3,00 лв.

Депозит ключ-ключодържател бр. 5,00 лв.

Депозит дистанционно за паркинг бр. 20,00 лв.

Депозит  за халат бр. 20,00 лв.

Всички помещения за настаняване имат
тераси към морето или езерото и са оборудвани
с хладилник, климатик, собствен санитарен
възел с баня, парно отопление, кабелна
телевизия, безплатен Wi-Fi, халат за баня.




