
Код от 
информац
ионната 
систeма 
на ЛЗ 

Наименование на услугата Цена, 
заплащана 
от: 

Пациент - 
/здравно 
неосигурени/ 

  Отделение: Пластично възстановителна и естетична хирургия   

9739 Абдоминопластика /абдоминална пластика, пластика на 
предната коремна стена/ 

5,900.00 

9724 Аурикулопластика (пластика на уши, отопластика) 1,800.00 

9712 Горна блеферопластика (пластика на горните клепачи ) 1,200.00 

9714 Горна и долна блеферопластика 3,200.00 

9713 Долна блеферопластика 2,400.00 

9745 Ексиция на нокътен кант и локална пластика при врастнал нокът  200.00 

9746 Екстирпация на нокът при врастнал нокът с локална анестезия 90.00 

9744 Ексцизия на малки тумори 
/невуси,бенки,атероми,липоми,фиброми/ 

280.00 

9749 Елонгация на пениса / удължаване на мъжки полов член / 4,100.00 

9748 Инжекционна терапия за лизиране на келоид с локална 
анестезия 

60.00 

9742 Комбинация от двете /хармонизиране на интимните лабии  2,350.00 

9751 Комбинация от двете /хармонизиране пропорциите на пениса/ 5,900.00 

9723 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната 
област 

300.00 

9732 Липосукция в субмандибуларната област / в горната част на 
шията/ 

1,300.00 

9754 Липосукция на други малки зони  1,200.00 

9752 Липосукция на корема - горна и долна част 2,350.00 

9753 Липосукция на паласки  1,200.00 

9733 Липофилинг /скулптуриране на лицето и шията чрез 
инжектиране на мастна тъкан/ 1ml мастна тъкан 

200.00 

9737 Мини - раунд блок / повдигане на гърдите с минимално 
отстраняване на излишна кожа  

1,100.00 

9740 Намаляване /редукция/ на малките срамни устни /малки лабии/ -
лабиопластика 

1,200.00 

9721 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден 
обем и сложност 

900.00 

9720 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и 
сложност 

700.00 

9724 Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-
челюстната област 

900.00 

9722 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на 
лицето и шията 

500.00 

9720 Оперативно лечение на гинекомастия при мъже 1,200.00 

9728 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, 
налагащи пластично възстановяване 

950.00 

9727 Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на 
кожата и подкожната тъкан 

1700.00 



9736 Редукционна /намаляваща/ мамапластика и/или мастопексия 5,900.00 

9716 Ринопластика 4,700.00 

9738 Риплейсмънт /реоперация  за смяна на импланти и промяна на 
позицията им/ 

7,650.00 

9729 Стандратен фейслифтинг 4,694.00 

9730 Трайно увеличаване на устните с импланти Permalip 3,000.00 

9718 Увеличаване на бюст (импланти) 3,000.00 

9741 Увеличаване на големите срамни устни /лабии/ чрез липофилинг 
или обемен филър 

1,200.00 

9735 Увеличаваща мамапластика с анатомични имплнати 6,900.00 

9734 Увеличаваща мамапластика с кръгли импланти  5,900.00 

9750 Удбеляване на мъжки полов член  2,450.00 

9731 Хирургична промяна на формата на устните с липофилинг по 
Coleman /за 1ml мастна тъкан/ 

200.00 

9719 Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям 
обем и сложност 

1000.00 

9725 Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 % до 
19 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции 

3030.00 

9726 Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20 % от 
телесната повърхност, с хирургични интервенции 

9000.00 

9743 Циркумцизия 1,200.00 

 


