
Код от 
информационната 
систeма на ЛЗ 

Наименование на услугата Цена, 
заплащана от: 

Пациент - 
/здравно 
неосигурени/ 

  Отделение: Ортопедия   

67080 Алопластика ТБС, коляно, тазови операции 3,000.00 

67077 Hallux valgus /MICA - перкутанно/, тенотомия и 
тендоелонгация, сухож. транспл. /1/, остеотомия на 
задноходилни и преднохoдилни пръсти, удълж на латер. 
колона на ходило. 

1,250.00 

67078 Hallux valgus комбинирана, артроскопии с възстановяване 
на ПКВ, фрактури 1, сухожилни транспозиции /множество/ 

1,650.00 

32713 Биопсия 40.00 

67079 Външен фактор, удължаване на дълги кости, фрактури 2, 
реконструкции на крайници 

2,250.00 

69596 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции 
с голям обем и сложност 

3,050.00 

69598 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции 
със среден обем и сложност 

2,420.00 

59156 Дневен стационар 100.00 

67074 Екстракция 1 тип /перкутанни игли/, щракащ пръст 
/перкутанно/, карпален тунел /мини/ 

475.00 

67075 Екстракция 2 тип /открита/, субталарен имплант, ганглион-
китка /ходило, щракащ пръст /открито/, De Quervain, 
вземане на биопсия от 1 зона 

750.00 

67076 Екстракция 3 тип /открита/, субталарен имплант, тенотомия 
/перкутанна/, заигляния перкутанна 

950.00 

36233 Леглоден в отделение 100.00 

36264 Нощувка 100.00 

36265 Нощувка 100.00 

69600 Оперативни процедури на периферни и черепно-мозъчни 
нерви 

1,400.00 

62573 Операция на дискова херния 1,000.00 

69594 Ортопедична операция на горен крайник, със среден обем 
и сложност 

1,600.00 

69595 Ортопедична операция на горен крайник, с малък обем и 
сложност 

1,000.00 

69593 Ортопедична операция на горен крайник, с голям обем и 
сложност 

1,830.00 

9791 Ортопедична операция на долен крайник, с голям обем и 
сложност 

2,650.00 

69592 Ортопедична операция на долен крайник, с малък обем и 
сложност 

1,000.00 

69591 Ортопедична операция на долен крайник, със среден обем 
и сложност 

1,510.00 

62495 Стационарни грижи за диагностични и терапевтични 
процедури/тридневен пакет/ 

500.00 

69481 Стационарни грижи и хемотрансфузия за ден 450.00 



62494 Стационарно грижи за диагностични и терапевтични 
процедура/еднодневен пакет/ 

300.00 

67081 Терапия с мезенхиални клетки 4,300.00 

9251 Хистологично изследване  100.00 

40586 запис на диск от операция 30.00 

      

  Допълнителни услуги, по избор на пациента, съгласно 
Наредба за осъществяване правото на достъп  

  

9600 Избор на екип ортопедия  600.00 

9708 Избор на индивидуален пост санитарка 50.00 

9707 Избор на индивидуален пост сестра/акушерка 100.00 

38211 Избор на лекар ортопедия 1 100.00 

49998 Избор на лекар ортопедия 2 150.00 

49999 Избор на лекар ортопедия 3 200.00 

9601 Избор на лекар ортопедия 4 400.00 

9602 Избор на лекар ортопедия 5 300.00 

69698 Избор на стая 100.00 

9709 Кетъринг хранене 80.00 

69605 Меню за хранене по избор, съобразено с лечебно-
диетичния режим 

200.00 

66611 Пакет подобрени битови условия за един леглоден 250.00 

 


