
Отделение: Обща, коремна и лапароскопска хирургия Пациент - 
/здравно 
неосигурени/ 

Апендектомия  конвенционална 1,150.00 

Апендектомия лапароскопска 1,450.00 

Биопсия на млечна жлеза 350.00 

Вентрални хернии лапароскопскa 1,850.00 

Вентрални херния конвенционална 1,150.00 

Гастроскопия 250.00 

Дебелочревна хирургия 5,600.00 

Дермоидална (пиларна) киста - регионална 1,000.00 

Дилатация на анален пръстен 250.00 

Дилатация на анален пръстен - венозна анестезия 250.00 

Дневен стационар 100.00 

Ексцизия на анална фисура  1,000.00 

Издаване на дубликат-епикриза 20.00 

Издаване на медицински документ /епикриза, сертификат/ 20.00 

Запис на операция на диск 30.00 

Илео-йеюнална анастомоза /ЛИЛА/ 2,500.00 

Инцизии на гнойници - венозна анестезия 250.00 

Инцизии на гнойници - местна анестезия 150.00 

Квадрантектомия на гърда 1,800.00 

Колоноскопия 350.00 

Кондиломи - отстраняване 430.00 

Копие от образно изследване 10.00 

Лазерна хемороидопластика 1,000.00 

Лапароскопска холецистектомия  2,050.00 

Леглоден в отделение 100.00 

Леглоден придружител 50.00 

Неонкологични гърда - венозна анестезия 600.00 

Неонкологични гърда - местна анестезия 450.00 

Нощувка 100.00 

Обрязване 480.00 

Операции на фимоза 900.00 

Операция на ехинококова киста на черен дроб 3,000.00 

Операция на хемороиди- HAL RAR 1,000.00 



Отстраняване на доброкачествени туморни образования 250.00 

Отстраняване на доброкачествени туморни образувания - кожа 
и подкожие - местна анестезия 

150.00 

Отстраняване на доброкачествени туморни образувания - кожа 
и подкожие на открити части - венозна анестезия 

305.00 

Отстраняване на стомашен балон 350.00 

Перианален абсцес - венозна анестезия 1,000.00 

Перианална фистула 1,000.00 

Перианална фистула -лазерна аблация-FiLaС 1,000.00 

Полипектомия 1,000.00 

Поставяне на стомашен балон 1,150.00 

Първична хирургична обработка на рана 150.00 

Резекция на нокът - венозна анестезия 250.00 

Ректосигмоидоскопия 170.00 

Реоперация 200.00 

Стационални грижи за диагностични и терапевтични 
процедури/тридневен пакет/ 

500.00 

Стационарни грижи и хемотрансфузия за ден 450.00 

Стационарно грижи за диагностични и терапевтични 
процедура/еднодневен пакет/ 

300.00 

Стомашен байпас 9,400.00 

Стомашен ботокс 1,600.00 

Стомашна ръкавна резекция 9,400.00 

Стрипиране на вена 1,000.00 

Херния ингвинална конвенционална 1,150.00 

Херния лапароскопска ингвинална двустранна ТАРР 2,400.00 

Херния лапароскопска ингвинална двустранна ТЕР 2,400.00 

Херния лапароскопска ингвинална едностранна ТАРР 1,850.00 

Херния лапароскопска ингвинална едностранна ТЕР 1,850.00 

Хиатална херния  4,400.00 

Хистологично изследване  100.00 

Ампутация и дезартикулация на палец 1,050.00 

Ампутация или дезартикулация на пръст на горен крайник БДУ 1,050.00 

Ампутация на пръст на стъпало 1,050.00 

Ампутация през дланта 1,050.00 

Анална фистулектомия 1,000.00 

Анална фистулотомия 1,000.00 



Анастомоза на жлъчен мехур с хепатални пътища 2,300.00 

Анастомоза на жлъчен мехур с черво 2,300.00 

Анастомоза на жлъчен мехур със стомах 2,300.00 

Антестернална езофагогастростомия 3,700.00 

Възстановяване на други жлъчни пътища 2,300.00 

Възстановяване при гастросхиза 2,700.00 

Възстановяване при езофагеална фистула, некласифицирана 
другаде 

3,700.00 

Гастропексия 2,700.00 

Дебридмен без изрязване на рана, инфекция или изгаряне 1,050.00 

Дезартикулация на китка 1,050.00 

Деструкция на хемороиди с криотерапия 1,000.00 

дилатация на хранопровод 2,700.00 

Друг трансплантат към езофага 3,700.00 

друга външна фистулизация на хранопровод 2,700.00 

друга гастростомия 2,700.00 

Друга деструкция на лезия или тъкан на хранопровод 3,700.00 

Друга интраторакална анастомоза на хранопровод 3,700.00 

Друга интраторакална езофагоентеростомия 3,700.00 

Друга интраторакална езофагоколостомия 3,700.00 

Друга инцизия на перианална тъкан 1,000.00 

Друга частична холецистектомия 2,300.00 

Други анастомози на жлъчния проток 2,300.00 

Други операции на жлъчния тракт 2,300.00 

Друго възстановяване на коремна стена 2,700.00 

Друго възстановяване на перитонеум 2,700.00 

Друго възстановяване на стомах 2,700.00 

Езофагомиотомия 3,700.00 

Експлорация на общия жлъчен проток за освобождаване на 
други обструкции 

2,300.00 

екстериоризация на езофагеална гънка 2,700.00 

Ексцизионно почистване (дебридмен) на рана, инфекция или 
изгаряне 

1,050.00 

Ексцизия на друг жлъчен проток 2,300.00 

Ексцизия на лезия на друга мека тъкан 1,050.00 

Ексцизия на лезия на мускул 1,050.00 



Ексцизия на периректална тъкан 1,000.00 

Ексцизия на пилонидална киста или синус 1,000.00 

Ексцизия на хемороиди 1,000.00 

Затваряне на анална фистула 1,000.00 

Затваряне на гастростома 2,700.00 

Затваряне на друга жлъчна фистула 2,300.00 

Затваряне на друга ректална фистула 1,000.00 

затваряне на езофагостома 2,700.00 

Затваряне на холецистостомия 2,300.00 

Инжекция в хемороиди  и РЕКТАЛНИ ВАРИЦИ 1,000.00 

Интраторакална езофагогастростомия 3,700.00 

Интраторакална езофагоезофагостомия 3,700.00 

Инцизия на анален септум 1,000.00 

Инцизия на дуоденум 2,700.00 

Инцизия на перианален абсцес 1,000.00 

Инцизия на ректална стриктура 1,000.00 

Каутеризация на хемороиди 1,000.00 

Лигиране на хемороиди 1,000.00 

Локална ексцизия на друга лезия или тъкан на хранопровода 3,700.00 

Локална ексцизия на езофагеален дивертикул 3,700.00 

Локална резекция на друга лезия или тъкан на стомах 3,700.00 

Оперативна езофагоскопия с инцизия 2,700.00 

Отворена биопсия на хранопровод 2,700.00 

Пилоромиотомия 2,700.00 

Поставяне на постоянна тръба в хранопровода 2,700.00 

Постериорна анална сфинктеротомия 1,000.00 

Радикална ексцизия на кожна лезия 1,050.00 

Тотална гастректомия с интестинална интерпозиция 3,700.00 

Тотална езофагектомия 3,700.00 

Трункусна ваготомия 3,700.00 

Холецистектомия 2,050.00 

Цервикална езофагостомия 2,700.00 

Частична гастректомия (резекция) с йеюнална транспозиция 3,700.00 

Частична езофагектомия 3,700.00 

Шев на разкъсване на анус 1,000.00 

Шев на разкъсване на стомах 2,700.00 



шев на разкъсване на хранопровода 2,700.00 

    

Допълнителни услуги, съгласно Наредба за осъществяване 
правото на достъп /Хирургия/ 

Пациент - 
/здравно 
осигурени/ 

ВИП пакет за дебелочревна хирургия 1,900.00 

ВИП пакет за лапароскопска вентрална, епигастр., 
следоперативна херния 

1,200.00 

ВИП пакет за лапароскопска ингвинална двустранна херния - 
ТЕР/TAPP 

1,750.00 

ВИП пакет за лапароскопска ингвинална едностранна херния - 
ТАРР 

1,200.00 

ВИП пакет за лапароскопска ингвинална едностранна херния - 
ТЕР 

1,200.00 

ВИП пакет за лапароскопска холецистектомия 1,100.00 

ВИП пакет за хиатална херния 1,600.00 

Избор на екип 900.00 

Избор на екип  апендектомия конвенционална 600.00 

Избор на екип  апендектомия лапароскопска  900.00 

Избор на екип за операция на голям обем кожни лезии 560.00 

Избор на екип за поставяне на ИГБ 850.00 

Избор на индивидуален пост санитарка 50.00 

Избор на индивидуален пост сестра/акушерка 100.00 

Избор на лекар за дермоидална киста 500.00 

Избор на лекар за ексцизия на анална фисура 500.00 

Избор на лекар за лазерна аблация-FiLaC 500.00 

Избор на лекар за лазерна хемороидопластика-LHP 500.00 

Избор на лекар за малка оперативна процедура 200.00 

Избор на лекар за операция на кожна лезия 280.00 

Избор на лекар за операция на хемороиди - HAL RAR 500.00 

Избор на лекар за перианален абцес 500.00 

Избор на лекар за перианална фистула 500.00 

Избор на лекар за средни по сложност оперативни процедури 500.00 

Избор на лекар за хернии конвенционални 500.00 

Избор на стая 100.00 

Кетъринг хранене 80.00 



Меню за хранене по избор -2, съобразено с лечебно-диетичния 
режим 

200.00 

Пакет подобрени битови условия - за един леглоден 250.00 

 


